
م���ع ان��ط��اق��ة ع��ام��ه��ا اخل��ام�����س 

وال�شتني منذ الن�شاأة املباركة يف عام 

من  العريق  التاريخ  ه��ذا  1377ه�. 
والأكادميي  والبحثي  العلمي  العطاء 

واملجتمعي.

اأبوابها  �شعود  امللك  جامعة  تفتح 

با�شتقبال  اجلديد  الدرا�شي  للعام 

ط���اب ج���دد وم��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل مع 

املراحل  كافة  يف  ال�شابقني  طابها 

والتخ�ش�شات اإذ تعمل على اإعدادهم 

ليكونوا لبناٍت �شاحلة يف جمتمعهم،  

وذلك مب�شاعدتهم يف خو�س غمار احلياة؛ حيث يتطلب ذلك الإعداد 

اجليد ل�شخ�شيتهم لتمكينهم من خلق ف�شاءات لإبداعاتهم ومتيزهم.

عرب  منتجة  مثالية  �شخ�شية  ل�شناعة  مكان  اأه��م  هي  فاجلامعة 

املتطورة،  الأكادميية  وال��ربام��ج  احلديثة،  باملعرفة  الطالب  اإم���داد 

وتنميتها  القدرات  لكت�شاف  املائمة  البيئة  وتهيئة  ثة  املحدَّ واملناهج 

اإىل جانب العناية بتزويدهم باملهارات الازمة لبناء �شخ�شية متميزة.  

واجلامعة اإذ ت�شتقبل العام الدرا�شي اجلديد، فاإنها قد اأعدت لاأمر 

عدته، واتخذت ما يلزم من اإجراءات وتدابري؛ فاأكدت على جاهزية 

الأ�شاتذة ومعاونيهم، وطورت الربامج واملناهج واملقررات، وا�شتعدت 

بالبنية التحتية من قاعات درا�شية ومعامل وخمتربات ومناهج، مما 

جعل الكليات واملعاهد جاهزة ل�شتقبال العام اجلديد.

اأن يتحقق، ومبعايري جودة عاملية، لول اهلل ثم  كله  لهذا  وما كان 

الدعم ال�شخي من حكومة خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني 

�شعود  امللك  دعم جامعة  يف  و�شعاً  يدخران  ل  الذين  اهلل،  حفظهما 

والتعليم يف جميع مراحله واأنواعه؛ فلهما من اجلامعة ومنت�شبيها كل 

ال�شكر والتقدير، داعني املوىل عز وجل لأبنائنا الطاب مبزيد من 

التوفيق وال�شداد، وجلامعتنا العريقة باملزيد من التقدم والزدهار واأن 

يحفظ اهلل اأمننا ووطننا من كل �شوء ومكروه.
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18 جامعة سعودية 
وخليجية بمعرض الحوسبة

قبول أكثر من

طالب وطالبة

“تطوع” الجامعة 
يسهم في إسعاف 
4663 حالة في الحج

ن���ظ���م���ت ك���ل���ي���ة ع���ل���وم 

احل���ا����ش���ب وامل���ع���ل���وم���ات 

ل��ل�����ش��ن��ة ال�����ش��اب��ع��ة ع��ل��ى 

ال�شنوي  »املعر�س  التوايل 

ل���ل���ح���و����ش���ب���ة« ب��امل��دي��ن��ة 

اجل���ام���ع���ي���ة ل��ل��ط��ال��ب��ات، 

وق������د اف���ت���ت���ح امل���ع���ر����س 

وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور 

ووكيل  ال�شلمان،  عبداهلل 

وتقنية  الت�����ش��الت  وزارة 

اأحمد  الدكتور  املعلومات 

كلية علوم احلا�شب  الثنيان، وعميد 

وامل���ع���ل���وم���ات ال���دك���ت���ور م��ن�����ش��ور 

احلا�شب  علوم  كلية  ووكيلة  الزعري، 

البيتي،  هيام  الدكتورة  واملعلومات 

اخلليجية  امل�شابقة  يف  و���ش��ارك��ت 

الأوىل 18 جامعة �شعودية وخليجية.

التفا�صيل �ص 2

���ش��رح ع��م��ي��د ����ش���وؤون ال��ق��ب��ول 

وال��ت�����ش��ج��ي��ل ال��دك��ت��ور ب��ا���ش��ل بن 

العمادة  اأن  ال�����ش��دح��ان  ع��ب��داهلل 

اأعمال  وتوفيقه  اهلل  بحمد  اأمتت 

ال��ق��ب��ول ل��ه��ذا ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 

1441ه� وفقاً لاأعداد وال�شروط 
ال��ت��ي اأق���ره���ا جم��ل�����س اجل��ام��ع��ة، 

وذل����ك ب��ع��د ع��م��ل ا���ش��ت��م��ر مل��دة 

من  ابتداًء  اأ�شهر  الثاثة  جتاوزت 

التهيئة لفتح بوابات القبول وحتى 

تكللت  وقد  الدرا�شي،  العام  بداية 

بقبول  احلمد  وهلل  اجل��ه��ود  ه��ذه 

وطالبة  طالباً   11000 من  اأك��ر 

يف مرحلتي البكالوريو�س والدبلوم 

ق��ب��ول متطورة  اآل��ي��ات  م��ن خ��ال 

متوا�شل،  واأك��ادمي��ي  فني  ودع��م 

خمتلف  �شمل  القبول  اأن  مفيداً 

الطلبة  ومنهم  املجتمع  ���ش��رائ��ح 

ال�شمع  و�شعاف  وال�شم  املكفوفني 

قبول  رغ��ب��ات  لتحقيق  اإ���ش��اف��ة 

التوجيهات  �شملتهم  التي  الفئات 

ومن  ال�شهداء  اأبناء  مثل  ال�شامية 

يف حكمهم.

3 التفا�صيل �ص 

3
اآلثار تشارك بمعرض »العال واحة العجائب«تكريم مشاريع التخرج المتميزة بالهندسة 47 طالبة في رحلة علمية إلى ماليزيا 0416 05

13

عام جديد وتطور مستمر

د. بدران العمر

مدير اجلامعة

11000

اختتام البرنامج 
التعريفي باألولى 

المشتركة
اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات ال��ربن��ام��ج 

الذي  الثانية  مرحلته  يف  التعريفي 

نظمته عمادة ال�شنة الأوىل امل�شرتكة 

يف  املقبولني  والطالبات  للطاب 

�شعار  حت��ت  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  اجلامعة 

»ُكن �شريكاً يف روؤية الوطن«، وبهذه 

املنا�شبة اأو�شح عميد ال�شنة الأوىل 

اجلريوي  د.عبداملجيد  امل�شرتكة 

اأن العمادة تنظم مع بداية كل عام 

درا�شي برناجماً تعريفياً ملدة اأ�شبوع 

للدرا�شة  املقبولني  الطلبة  جلميع 

يف اجلامعة، وذلك بهدف تعريفهم 

باللوائح والأنظمة.

التفا�صيل �ص 12

العربي الترتيب  جامعات سعودية في صدارة 
�شعودية  ج��ام��ع��ات  ث���اث  اح��ت��ل��ت 

املراتب الأوىل على م�شتوى اجلامعات 

 ARWU العربية، وذلك ح�شب ت�شنيف �شنغهاي الدويل

جلامعات العامل لعام 2019م، ودخلت جامعتان يف قائمة 

اأف�شل 200 جامعة على م�شتوى العامل.

الرتتيب  قائمة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  وت�شدرت 

 150 اأف�شل  قائمة  �شمن  ودخلت  العربية،  للجامعات 

جامعة على م�شتوى العامل.

وحققت جامعة امللك �شعود املرتبة الثانية على امل�شتوى 

جامعة   200 اأف�شل  �شمن  لتكون  للجامعات،  العربي 

للعلوم  امللك عبداهلل  العامل، وتبعها جامعة  على م�شتوى 

والتقنية »كاو�شت« فيما جاءت جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن يف املرتبة اخلام�شة عربياً.

5 التفا�صيل �ص 
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افتتحه وكيل اجلامعة ووكيل وزارة االت�ساالت وعميد احلا�سب واملعلومات

السابعة نسخته  في  السنوي  الحوسبة  لمعرض  متميز  نجاح 
شارك في المعرض 18 جامعة سعودية وخليجية وبلغ عدد المشاريع المشاركة 60 مشروعًا

د. البيتي: نفخر بالعمل االحترافي والمهني الرائع لفريق التنظيم التطوعي لطالبات الكلية

كتبت: هيلة بن باز

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 

احلا�سب  علوم  كلية  نظمت  العمر،  ب��دران 

التوايل  على  ال�سابعة  لل�سنة  واملعلومات 

باملدينة  للحو�سبة«  ال�����س��ن��وي  »امل��ع��ر���ض 

اجلامعية للطالبات، وقد افتتح املعر�ض وكيل 

ووكيل  ال�سلمان،  عبداهلل  الدكتور  اجلامعة 

الدكتور  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  وزارة 

احلا�سب  علوم  كلية  وعميد  الثنيان،  اأحمد 

واملعلومات الدكتور من�سور الزعري، ووكيلة 

الدكتورة  واملعلومات  احلا�سب  علوم  كلية 

هيام البيتي.

18 جامعة
االأوىل  اخلليجية  امل�سابقة  يف  �ساركت 

ثمانية ع�سر جامعة �سعودية وخليجية وهم 

كل من جامعة زايد، جامعة الكويت، جامعة 

البحرين، اجلامعة العربية املفتوحة، جامعة 

القرى،  اأم  جامعة  الطائف،  جامعة  جازان، 

االإ�سالمية،  �سعود  بن  االإمام حممد  جامعة 

عبدالرحمن،  بنت  ن���ورة  االأم����رية  جامعة 

جامعة االأمري �سطام بن عبدالعزيز، اجلامعة 

امللك  جامعة  اليمامة،  جامعة  االإلكرتونية، 

جامعة  ينبع،  كلية  املجمعة،  جامعة  في�سل، 

اجلوف، جامعة طيبة، وجامعة امللك �سعود، 

وبلغ عدد امل�ساريع امل�ساركة �ستني م�سروعاً 

وع�سرين  خم�سة  ق��ب��ل  م��ن  حتكيمها  مت 

يف  والتخ�س�ض  اخل��رة  ذوي  م��ن  حمكماً 

جماالت التقنية وريادة االأعمال.

تطوير امل�شاريع

يحر�ض  عظيمة  فر�سة  املعر�ض  ويعد 

م�ساريعهم  لعر�ض  اقتنا�سها  على  الطالب 

من  املعر�ض  زوار  م��ع  جتاربهم  ومناق�سة 

التقنية  و���س��رك��ات  واملخت�سني  املهتمني 

مقرتحاتهم  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  واحل��و���س��ب��ة 

امل�ساريع  تلك  تطوير  عند  لتطبق  واآرائ��ه��م 

م�ستقباًل، كما يعتر املعر�ض فر�سة للطالب 

وال�سركات الحت�سان امل�ساريع الواعدة والتي 

وهو  ناجحة  اأعمال  مل�ساريع  بذرة  تكون  قد 

اأحد اأهداف الكلية من م�ساريع التخرج.

نتائج م�شابقة اجلامعة

ك��ان  للمعر�ض  ال��ث��اين  ال��ي��وم  خ��ت��ام  يف 

موعد امل�ساركني واحل�سور مع اإعالن نتائج 

اأ�سماء  اإعالن  البداية  امل�سابقة، وقد مت يف 

امل�ساريع  مب�سابقة  الفائزة  م�ساريع  الثالثة 

بجامعة  واملعلومات  احلا�سب  علوم  لكلية 

امللك �سعود وهي كالتايل:

 Neuron in م�سروع  االأول:  املركز   •
 Motion

• املركز الثاين: م�سروع  دبرة 

• املركز الثالث: م�سروع نّورين 

انتقال  وال���ث���اين  االأول  وامل�������س���روع���ان 

�سعود  امللك  جلامعة  كممثلني  للم�ساركة 

امل�سابقة  وتنق�سم  اخلليجية،  امل�سابقة  يف 

اخلليجية اإىل مرحلتني، االأوىل تتناف�ض فيها 

قبل  من  وحكمت  امل�ساركة  امل�ساريع  جميع 

خم�سة  منها  ليتاأهل  حمكما  ع�سر  خم�سة 

ع�سر م�سروعاً للمرحلة النهائية والتي فيها 

حتكيم  جلنة  قبل  من  امل�ساريع  حتكيم  مت 

اأخرى ليتم اختيار امل�ساريع الفائزة.

نتائج امل�شابقة اخلليجية

وامل�ساريع املتوجة باملراكز الثالثة االأوىل 

للم�سابقة اخلليجية هي كالتايل:

• املركز االأول: م�سروع »�ُسف« من جامعة 
اليمامة.

 Designing ( املركز الثاين: م�سروع •
 and Building a BCI-controlled
 stand Wheelchair for
االإم���ام  جامعة  م��ن   )Quadriplegics

حممد بن �سعود االإ�سالمية.

 Neuron in« م�سروع  الثالث  املركز   •
Motion« من جامعة امللك �سعود.

جتاوبهم  على  املحكمني  تكرمي  مت  كما 

امل�سابقة،  اإجن��اح  يف  القيمة  وم�ساهمتهم 

اإ�سافة اىل تكرمي اجلهات الراعية وامل�ساركة 

يف اإجناح هذا احلدث.

ع��ل��ى ه��ام�����ض امل��ع��ر���ض ع���رت وكيلة 

الدكتورة  واملعلومات  احلا�سب  علوم  كلية 

�سعادتها  عن  البيتي،  ح�سني  بنت  هيام 

وبالتفاعل  للمعر�ض  الكبري  باحل�سور 

مع  واملخت�سني  ال��زوار  من  وجدته  ال��ذي 

م�ساريع الطالب والطالبات.

لنا  ق��دم  م��ن  نن�سى جهود  ال  وق��ال��ت: 

كل  ووف���ر  وي�����س��ر  ال��دع��م  ك��ل  كمنظمني 

ه��ذا  جن���اح  �سبيل  يف  وامل�����وارد  ال�سبل 

املعر�ض، ويف مقدمتهم �سعادة عميد كلية 

علوم احلا�سب واملعلومات الدكتور من�سور 

بن عبدالعزيز الزعري.

وك��اف��ة  الكلية  ف��خ��ر  ك��م��ا ع���رت ع��ن 

واملهنية  االح����رتايف  بالعمل  من�سوبيها 

فريق  من  وجدناه  الذي  الرائع  والتنظيم 

الكلية،  ل��ط��ال��ب��ات  ال��ت��ط��وع��ي  التنظيم 

لكافة  ���س��ك��ره��ا اجل���زي���ل  وع����رت ع���ن 

من�سوبات الكلية ولوحدة العالقات العامة 

واالإعالم ممثلة برئي�سة الوحدة االأ�ستاذة 

جنالء املر�سد على جهودها وجهود فريق 

العمل يف اإجناح تنظيم املعر�ض.

العالقات  رئي�سة  اأك���دت  جانبها  م��ن 

املر�سد  االأ�ستاذة جنالء  واالإع��الم  العامة 

ا�ستمرت  ج��ه��ود  ن��ت��اج  ال��ع��م��ل  ه���ذا  اأن 

من  مكون  عمل  فريق  اأ�سهر من  طيلة٧ 

طالبات  من  وملهمة  مبدعة  طالبة   ٢٠٠

واأثنت  واملعلومات،  احلا�سب  علوم  كلية 

امل�ساركة  اجلامعات  جتاوب  �سرعة  على 

بالذكر  وخ�ست  وخارجها،  اململكة  داخل 

الكويت،  جامعة  اخلليجية  اجل��ام��ع��ات 

والتي  البحرين،  وجامعة  زاي��د،  جامعة 

تعد م�ساركتهم هي االأوىل بهذا املعر�ض، 

معر�ض  اأث��رت  امل�ساركات  تلك  اأن  موؤكدة 

فتجربة  الكبري،  النجاح  بهذا  العام  هذا 

امل��دن  م��ن خمتلف  م�����س��ارك��ة ج��ام��ع��ات 

والدول هي فر�سة ذهبية لتبادل اخلرات 

واملهارات بني خمتلف اجلامعات والدول 

الذهنية  احل�سيلة  اإث��راء  على  يعمل  مما 

ورفع روح التناف�ض بني طالبنا و طالباتنا.

كما عرت الدكتورة فاطمة بنت �سيف 

التدري�ض يف جامعة  هيئة  احلربي ع�سو 

زاي���د ع��ن ف��خ��ره��ا و���س��روره��ا بح�سور 

يف  التخرج  مل�ساريع  اخلليجية  امل�سابقة 

جامعة امللك �سعود، واأكدت اإعجابها ب�سدة 

اجلامعات،  جميع  من  املقدمة  باالأعمال 

مع  اأط��ول  وقفات  كانت يل  لكن  وقالت: 

طالب جامعة امللك �سعود، وب�سدق كانت 

م�ساريعهم على م�ستوى علمي وفني عال 

يعك�ض الرنامج التعليمي املتبع باجلامعة، 

العاملني  ت�سجيع  اإع��ج��اب��ي  زاد  ومم���ا 

يف اجل��ام��ع��ة ل��ل��ط��الب واإي���ج���اد ح��ل��ول 

العلوم  خ��الل  م��ن  املجتمع  الحتياجات 

اأتقدم  ال�سدد  ه��ذا  ويف  والتكنولوجيا 

واإدارة  والراعني  املنظمني  لكل  بال�سكر 

واأ�ساتذة جامعة امللك �سعود وعلى راأ�سهم 

مدير اجلامعة املوقر.

العديد  عر  املعر�ض  ه��ذا  نهاية  وم��ع 

من املهتمني والزوار عن ترقبهم للمعر�ض 

م�ساريع  م��ن  يحمله  ق��د  وم���ا  ال���ق���ادم 

والطالبات  للطالب  واع���دة  وم��ن��ج��زات 

 2030 اململكة  روؤي���ة  حتقيق  يف  ت�سهم 

وخدمة الوطن وحتقيق طموحات قادته.

انطباعات المشاركات

د. ال�شلمان مفتتحًا املعر�ض



معملياً   - املو�ضوعية  »اخلرائط  كتاب  �ضدر 

وع��ل��ى ب��رام��ج ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة« 

ل��ل��دك��ت��ور ن��ا���ض��ر ب��ن حم��م��د ���ض��ل��م��ى، ع�ضو 

وحتدث  اجلغرافيا،  بق�ضم  التدري�س  هيئة 

واأنواعها  املو�ضوعية  اخلرائط  مفهوم  عن 

اأكرث من ٢٦  العالقة، و�ضم  والبيانات ذات 

طريقة لتمثيل البيانات اجلغرافية النوعية 

اخلرائط،  على  املختلفة  بالرموز  والكمية 

يعتمد  تطبيقي  تف�ضيلي  ل�ضرح  بالإ�ضافة 

على اأحدث الأدوات والتقنيات اخلرائطية 

لتمثيل البيانات اجلغرافية.

ويقدم الكتاب تغطية تطبيقية وفق الأ�ض�س العلمية 

الفقري  العمود  تعترب  والتي  الأ�ضا�س  خرائط  لبناء 

على برامج نظم املعلومات اجلغرافية، والكتاب مزود 

املو�ضوعية  للطرق  �ضاملة  بتغطية 

ال��ت��ي مي��ك��ن ب��ن��اوؤه��ا ع��ل��ى ب��رام��ج 

وهناك  اجلغرافية،  املعلومات  نظم 

جم��م��وع��ة م��ن ال��ط��رق ال��ت��ي حتتاج 

متت  م�ضاعدة  خرائطية  برامج  اإىل 

تغطيتها كما اأن هناك طرق خرائطية 

طريق  ع��ن  اإل  متثيلها  لمي��ك��ن  ثالثة 

التقليدية  ب��ال��ط��رق  املعملي  التطبيق 

هذا  ويعك�س  اأي�����ض��اً.  تغطيتها  ومت��ت 

التطبيق  م��ن  عاما   37 جمهود  الكتاب 

مهم  كتاب  وه��و  والت�ضحيح  واملمار�ضة 

اجلغرافية  تخ�ض�ضاتهم  اختالف  على  العلم  لطالب 

والتاريخية  والتخطيطية  وامل�ضاحية  والهند�ضية 

والزراعية وال�ضحية والع�ضكرية واخلدماتية.
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اأكد تطوير الآليات وا�ستمرار الدعم الفني والأكادميي

د. السدحان: قبول وتسجيل أكثر من 11000 طالبًا وطالبة 
العام والدبلوم هذا  البكالوريوس  في 

���ض��رح ع��م��ي��د ����ض���وؤون ال��ق��ب��ول 

وال��ت�����ض��ج��ي��ل ال���دك���ت���ور ب��ا���ض��ل بن 

عبداهلل ال�ضدحان اأن العمادة اأمتت 

القبول  اأعمال  وتوفيقه  اهلل  بحمد 

1441ه� وفقاً  العام اجلامعي  لهذا 

ل��الأع��داد وال�����ض��روط ال��ت��ي اأق��ره��ا 

عمل  بعد  وذل��ك  اجلامعة،  جمل�س 

اأ�ضهر  الثالثة  جت��اوزت  ملدة  ا�ضتمر 

ب��واب��ات  لفتح  التهيئة  م��ن  اب��ت��داًء 

القبول وحتى بداية العام الدرا�ضي، 

وقد تكللت هذه اجلهود وهلل احلمد 

طالباً   11000 م��ن  اأك���رث  ب��ق��ب��ول 

البكالوريو�س  مرحلتي  يف  وطالبة 

وال��دب��ل��وم م��ن خ��الل اآل��ي��ات قبول 

م��ت��ط��ورة ودع����م ف��ن��ي واأك���ادمي���ي 

�ضمل  القبول  اأن  مفيداً  متوا�ضل، 

ومنهم  امل��ج��ت��م��ع  ���ض��رائ��ح  خمتلف 

و�ضعاف  وال�ضم  املكفوفني  الطلبة 

ال�ضمع اإ�ضافة لتحقيق رغبات قبول 

التوجيهات  �ضملتهم  التي  الفئات 

ال�ضامية مثل اأبناء ال�ضهداء ومن يف 

حكمهم.

اال�ستعداد للقبول

اأن  ال�ضدحان  الدكتور  واأو���ض��ح 

بداأت  القبول  ملو�ضم  ال�ضتعدادات 

بتوجيهات  وذل��ك  مبكر،  وق��ت  منذ 

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  من 

ب����دران ال��ع��م��ر وم��ت��اب��ع��ة م��ن وكيل 

اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ض���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

النمي،  حممد  الدكتور  والأكادميية 

جلان  اأع��م��ال  م�ضتوى  على  ���ض��واء 

القبول املوحد للجامعات احلكومية 

م�ضتوى جتهيز  اأو على  الريا�س  يف 

باجلامعة،  اخلا�ضة  القبول  بوابات 

اآليات  تطوير  على  العمل  مت  وق��د 

ال��ق��ب��ول ل��ه��ذا ال��ع��ام وا���ض��ت��ج��الب 

العمل  وزارة  من  املتقدمني  بيانات 

والتنمية الجتماعية ووزارة اخلدمة 

للتاأمينات  العامة  واملوؤ�ض�ضة  املدنية 

للبيانات  ب��الإ���ض��اف��ة  الجتماعية 

وامل��رك��ز  ن��ور  ن��ظ��ام  م��ن  امل�ضتجلبة 

التحدث  مت  كما  للقيا�س،  الوطني 

املرئية  الإع���الم  و�ضائل  م��ن  لعدد 

الجتماعية  وال�ضبكات  وامل�ضموعة 

ون�ضائح  اإر����ض���ادات  ع��ن  للحديث 

على  التقدمي  طريقة  ح��ول  للطلبة 

التخ�ض�ضات،  واخ��ت��ي��ار  ال��ب��واب��ات 

و���ض��اه��م��ت ع���م���ادة ال��ت��ع��ام��الت 

بتقدمي  والت�����ض��الت  الإل��ك��رون��ي��ة 

الدعم الفني ل�ضمان عمل البوابات 

طوال فرة التقدمي.

بدء التقدمي

مت بعد اإجازة عيد الفطر املبارك 

التقدمي  اإتاحة  1440ه�  العام  من 

عرب بوابة القبول الإلكروين املوحد 

احلكومية  اجلامعات  يف  للطالب 

القبول  وب��واب��ة  ال��ري��ا���س،  مبنطقة 

يف  للطالبات  امل��وح��د  الإل��ك��روين 

مدينة الريا�س.

الفرز  عملية  من  النتهاء  وبعد 

نتائج  اإع���الن  اأولً  مت  الإل��ك��روين 

التي  للكليات  للمقابالت  الر�ضيح 

واأجريت  �ضخ�ضية،  مقابلة  تتطلب 

املقابالت يف تلك املرحلة من خالل 

جلان خمت�ضة اأ�ضرفت عليها اللجنة 

ال�ضخ�ضية  للمقابالت  امل��رك��زي��ة 

الأوىل  ال�ضنة  برنامج  يف  للقبول 

ال�ضحية  الكليات  مل�ضار  امل�ضركة 

ب��رئ��ا���ض��ة ع��م��ي��د ����ض���وؤون ال��ق��ب��ول 

والت�ضجيل وع�ضوية عمداء الكليات 

ال�ضحية اخلم�س.

ب���ع���د ذل�����ك مت الإع���������الن ع��ن 

الكليات  باقي  للقبول يف  املر�ضحني 

وال��ت��خ�����ض�����ض��ات وط���ل���ب ت��اأك��ي��د 

اأك��رث من  ال��ق��ب��ول، وال���ذي مت على 

املثلى  ال�ضتفادة  ل�ضمان  مرحلة 

اإتاحة  ذل��ك  تال  املتاحة،  للمقاعد 

ال���ت���ق���دمي ل��ل��ق��ب��ول ع��ل��ى ب��واب��ت��ي 

الدبلوم  لربامج  الإلكروين  القبول 

والن���ت���ق���ايل ب��اجل��ام��ع��ة ل��ل��ط��الب 

ب�ضكل  �ضاهمت  والتي  والطالبات 

املتقدمني  وملحوظ يف خدمة  كبري 

بعد اإعالن نتائج القبول املوحد دون 

احلاجة ملراجعة اجلامعة بالإ�ضافة 

اإىل اإتاحة التقدمي على بوابة اإكمال 

للمتميزين  البكالوريو�س  درا���ض��ة 

م��ن خ��ري��ج��ي وخ��ري��ج��ات ال��دب��ل��وم 

باجلامعة يف نف�س تخ�ض�ضهم.

دعم فني م�ستمر

وقد مت بالتزامن مع فتح بوابات 

تقدمي  الإلكروين  للقبول  التقدمي 

م��دار  على  امل�ضتمر  الفني  ال��دع��م 

الإلكروين  الربيد  من خالل  اليوم 

املخ�ض�س لكل بوابة، حيث يتم الرد 

ال��واردة  ال�ضتف�ضارات  جميع  على 

الإجابة  اإىل  اإ�ضافة  يومي،  ب�ضكل 

على  ترد  التي  ال�ضتف�ضارات  على 

ح�ضاب العمادة على »توير«.

كما جتدر الإ�ضارة اإىل اأنه متت 

يف  للمراجعني  ال�ضتقبال  تهيئة 

مقري العمادة اخلا�ضني بالطالب 

للجهود  وت�ضافر  بدعم  والطالبات 

بني كل من الإدارة العامة لل�ضالمة 

العامة  والإدارة  اجلامعي  والأم��ن 

واإدارة  والإع��الم  العامة  للعالقات 

النقل.

خدمات اإلكرتونية

العام  ه��ذا  اهلل  بف�ضل  مت  كما 

ب�ضكل  القبول  تغيري  خدمة  اإتاحة 

�ضدرت  الذين  للطلبة  اإل��ك��روين 

ل��ه��م اأرق�����ام ج��ام��ع��ي��ة م���ن خ��الل 

ال���ط���ال���ب امل���ق���ب���ول على  دخ�����ول 

الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ة  يف  ح�ضابه 

لتي�ضري  وذل��ك  الأك��ادمي��ي،  للنظام 

وت�ضهيل  املقبولني  الطالب  مهام 

ا�ضتقبال طلباتهم يف مرحلة ما بعد 

اإعالن النتائج.

تنوع وتعدد

�ضعود  امللك  جامعة  من  واإمياناً 

كافة  نحو  الج��ت��م��اع��ي  بواجبها 

العمل  مت  ف��ق��د  امل��ج��ت��م��ع،  اأب���ن���اء 

لعدد  القبول  رغبات  حتقيق  على 

�ضملت  املجتمع  و�ضرائح  فئات  من 

والأي��ت��ام  الإع��اق��ة  ذوي  من  الطلبة 

الذين ترعاهم اجلمعيات اخلريية.

كما مت وفقاً للتوجيهات ال�ضامية 

ل��ع��دد من  ال��ق��ب��ول  حتقيق رغ��ب��ات 

اأبناء ال�ضهداء ومن يف حكمهم، ومت 

اأي�ضاً قبول دفعة جديدة من الطلبة 

اجلامعة  لنهج  ا�ضتمراراً  املكفوفني 

يف هذا املجال، اإ�ضافة لقبول دفعة 

و�ضعاف  ال�ضم  الطلبة  من  جديدة 

متهيداً  التاأهيلية  ال�ضنة  يف  ال�ضمع 

البكالوريو�س  مرحلة  يف  لنتظامهم 

لحقا.

التحويل اخلارجي

م���ن ج���ان���ب اآخ������ر، ا���ض��ت��ق��ب��ل��ت 

والت�ضجيل  القبول  ���ض��وؤون  ع��م��ادة 

التحويل من خارج اجلامعة  طلبات 

خالل  م��ن  املا�ضي  ال�ضيف  خ��الل 

املتاحة  اخل��ارج��ي  التحويل  خدمة 

ع��ن ط��ري��ق ال��ب��واب��ة الإل��ك��رون��ي��ة 

حققت  وق���د  الأك���ادمي���ي،  للنظام 

اجلامعة رغبات عدد من املتقدمني 

قبولهم  خ���الل  م���ن  وامل��ت��ق��دم��ات 

اأخرى  جامعات  من  كطلبة حمولني 

كطالب  القبول  فر�ضة  منحهم  اأو 

اجل���ام���ع���ة ممن  يف  م�����ض��ت��ج��دي��ن 

انطبقت عليهم �ضروط القبول.

التهيئة للدرا�سة

الطالب  انخراط  على  وحر�ضاً 

اأول  م��ن  ال��درا���ض��ة  يف  امل�ضتجدين 

اإع��داد  على  العمل  مت  فقد  اأ�ضبوع 

وم���راج���ع���ة اجل������داول ال��درا���ض��ي��ة 

الأوىل  ال�ضنة  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب 

امل�ضركة منذ عدة اأ�ضهر مع اإجراء 

م��رة  م��ن  لأك���رث  جت��ري��ب��ي  ت�ضجيل 

ب�ضكل  الطالب  ت�ضجيل  من  للتاأكد 

الدرا�ضي  اجل��دول  واإظ��ه��ار  �ضليم، 

اختبار  اأدوا  الذين  الطالب  جلميع 

الإجنليزية  اللغة  م�ضتوى  حتديد 

ال�ضنة  ع��م��ادة  عليه  ت�ضرف  ال��ذي 

الربنامج  �ضمن  امل�ضركة  الأوىل 

العمادتان  التعريفي، حيث حر�ضت 

فتح  اإج�����راءات  م��ن  الن��ت��ه��اء  على 

املقبولني  للطلبة  البنكية  احل�ضابات 

لت�ضليمهم  ال��ب��ن��ك  م��ع  والتن�ضيق 

الربنامج  خ��الل  البنكية  بطاقاتهم 

التعريفي.

الموضوعية« »الخرائط  كتاب  صدور 



أخبار36  العدد 1343 - الأحد 2 حمرم 1441هـ املوافق 1 �سبتمرب 2019م4

بالهندسة المتميزة  التخرج  مشاريع  تكريم 

تناقش  والجودة  التطوير 
للعام  وحداتها  جاهزية 

الجديد الجامعي 

التطويرية  المشاريع  تستعرض  »الهندسة« 
2023م«  - الثالثة »2018  االستراتيجية  لخطتها 

في  العلمي«  والنشر  »البحث 
ورشة عمل

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة وب��دع��م 

 BAE« �سي�ستمز  اإي  اأي��ه  بي  �سركة 

و�سركائها  ال�سعودية   »Systems
لتكرمي  وح��ف��ًا  م��ع��ر���س��اً  م���وؤخ���راً، 

بالكلية  املتميزة  ال��ت��خ��رج  م�ساريع 

العام  من  الثاين  الدرا�سي  تللف�سل 

برعاية  وذل���ك  املن�سرم،  اجل��ام��ع��ي 

زاه�د  وليد  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد 

وال�����س��ي��د ت����وين ب���ارت���ون ال��رئ��ي�����س 

لل�سيانة  ال�سعودية  لل�سركة  التنفيذي 

واإدارة �سل�سلة التوريد.

ويف كلمته بهذه املنا�سبة اأكد عميد 

ل�سبع  امل�ستمر  ال��ت��ع��اون  اأن  الكلية 

�سنوات بني الكلية وال�سركة اأ�سهم يف 

حت�سني جودة م�ساريع التخرج.

م��ن ج��ه��ت��ه اأع����رب ال�����س��ي��د ت��وين 

الطاب  ب���اأداء  اإع��ج��اب��ه  بارتون عن 

وبجودة امل�ساريع.

جوائز  ت��وزي��ع  احل��ف��ل  خ��ال  ومت 

والأ�ساتذة  للطاب  تقدير  و�سهادات 

امل�����س��رف��ني ع��ل��ى م�����س��اري��ع ال��ت��خ��رج 

املتميزة للف�سل الدرا�سي الثاين للعام 

اجلامعي1440ه� من اأق�سام الهند�سة 

وهند�سة  مدنية  »هند�سة  امل��دن��ي��ة 

وامليكانيكية  والكهربائية  م�ساحية« 

اإىل  اإ�سافة  والكيمائية،  وال�سناعية 

م�سروعات مقرر الت�سميم الهند�سي.

برئا�سة الدكتور جربيل بن ح�سن 

التطوير  ع��م��ادة  عميد  العري�سي 

اجتماعاً  العمادة  عقدت  واجل��ودة 

ح�����س��ره وك���اء ال��ع��م��ادة وروؤ���س��اء 

عمادة  ووكيلة  وحداتها  وم�سرفو 

التطوير واجلودة باملدينة اجلامعية 

للطالبات ومن�سوبات العمادة.

ه����دف الج���ت���م���اع ال����ذي عقد 

بقاعة الجتماعات بعمادة التطوير 

جاهزية  مناق�سة  اإىل  واجل�����ودة 

واملدينة  بالدرعية  العمادة  وحدات 

الدعم  لتقدمي  للطالبات  اجلامعية 

جلميع وحدات اجلامعة فيما يتعلق 

بعمليات التطوير واجلودة، مع بدء 

1441ه�،  اجلديد  اجلامعي  العام 

وت��وج��ي��ه ك��اف��ة ط���اق���ات ال��ع��م��ادة 

امل�ستمر  التطويري  احل��راك  لدعم 

التطوير  ع��م��ل��ي��ات  يف  ب��اجل��ام��ع��ة 

واجلودة. كما ناق�س الجتماع عدداً 

من املقرتحات التطويرية التي تقدم 

العمادة  ومن�سوبات  من�سوبو  بها 

ومن �ساأنها اأن تزيد من دعم عمادة 

وح��دات  جلهود  واجل���ودة  التطوير 

اجلامعة.

ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  �سمن 

-1439« الهند�سة  لكلية  الثالثة 

1444ه� / 2018-2023م« والتي 
ور�سالة  روؤي���ة  يحقق  مب��ا  �سيغت 

ال�سرتاتيجية  واأه��داف��ه��ا  الكلية 

العربية  اململكة  روؤي��ة  مع  املت�سقة 

جامعة  وروؤي���ة   2030 ال�سعودية 

امللك �سعود KSU2030 مت و�سع 

اخلطة التنفيذية التي تقدم اإطاراً 

يدعمان  ط��ري��ق  وخ���ارط���ة  ع��ام��اً 

توجهات الكلية على مدى ال�سنوات 

اخلطة  تنفيذ  �سيتم  التي  اخلم�س 

ال�سرتاتيجية خالها.  

ال�سرتاتيجية  اخلطة  وت�سمنت 

اخلطوط  الهند�سة  لكلية  الثالثة 

امل��ب��ادرات  م��ن  للعديد  العري�سة 

ال��ت��ط��وي��ري��ة و���س��ع��ت ع��ل��ى �سكل 

م�ساريع تنفيذية من خال م�ساركة 

واإدارتها  ووكالتها  الكلية  اأق�سام 

وط���اب���ه���ا، وق�����س��م��ت امل���ب���ادرات 

�سنوات  خم�س  على  التطويرية 

والبع�س  �سنويا  ي��ت��ك��رر  بع�سها 

الآخر له مدة تنفيذية حمددة.

وقد مت اعتماد امل�ساريع التنفيذية 

التالية خال العام 1440ه� من قبل 

والتطوير  للتخطيط  وكالة اجلامعة 

وجارى التنفيذ الآن:

للح�سول  وال��ت��ق��دمي  الإع����داد   -

الوطني  الأك��ادمي��ي  العتماد  على 

الدرا�سات  ل��ربام��ج   »NCAAA«

الأوىل«  »امل��رح��ل��ة  بالكلية  العليا 

وت�سمل:

* برناجمي الدكتوراه يف الفل�سفة 

والهند�سة  الكهربائية  الهند�سة  يف 

ال�سناعية.

* برناجمي املاج�ستري يف العلوم 

والهند�سة  الكهربائية  الهند�سة  يف 

املدنية.

- درا�سة الأنظمة احلالية للقطاع 

بفر�س  املتعلقة  واخلا�س  احلكومي 

للطاب  املتاحة  التدريب  وب��رام��ج 

وكيفية ا�ستغالها.

وتطوير  ا�ستخدام  ا�ستمرار   -

املعتمد  التعليم  اإدارة  نظام  برنامج 

لتقييم   »OBE« امل��خ��رج��ات  على 

اأع��ساء  واأداء  التع�ليم  خم��رج��ات 

الهند�سة  بكلية  ال��ت��دري�����س  هيئة 

متطلبات  وحتقيق  اجل��ودة  ل�سمان 

الع���ت���م���اد الأك�����ادمي�����ي ال����دويل 

الأك��ادمي��ي  والع��ت��م��اد   »ABET«

.»NCAAA« الوطني

حتت  ال��ت��ال��ي��ة  امل�����س��اري��ع  بينما 

حتقيق  مكتب  قبل  م��ن  الع��ت��م��اد 

الروؤية باجلامعة:

حا�سوبي  ونظام  اآلية  تطوير   -

لاأن�سطة  بيانات  بقاعدة  تفاعلي 

املعملية  ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات  امل��رت��ب��ط��ة 

الهند�سة  بكلية  والب�سرية  والبحثية 

من  للم�ستفيدين  اإتاحتها  وكيفية 

داخل وخارج اجلامعة.

ن���ظ���ام  ب����رن����ام����ج  ت�������س���وي���ق   -

ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��د  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة 

 Outcome Based املخرجات 

 Education Management
للم�ستفيدين   )System )OBE

من خارج اجلامعة.

كتبت: مي احليدري

باملدينة  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 

ور�سة  موؤخراً  للطالبات  اجلامعية 

والن�سر  »ال��ب��ح��ث  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل 

التدري�س:  هيئة  لع�سوات  العلمي 

وكيل  بح�سور  واحللول«  املعوقات 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة 

وعميد  احلميزي  خالد  د.  العلمي 

كلية العلوم د. نا�سر الداغري، وبلغ 

الور�سة  حل�سور  امل�ساركني  ع��دد 

وع�سوات  اأع�ساء  من   55 قرابة 

يف  ت�ساركوا  الذين  التدري�س  هيئة 

التي  واحل��ل��ول  املعوقات  مناق�سة 

العلمي  وال��ن�����س��ر  ال��ب��ح��ث  ت��واج��ه 

لع�سوات هيئة التدري�س.

اإىل  ال��ع��م��ل  ور���س��ة  تق�سيم  مت 

امل��ح��اور  ت���ن���اول  الأول  ج���زاأي���ن، 

�ست  اإىل  ح��ددت  التى  واملحددات 

العتيبي  د.ن���وف  قدمتها  حم���اور 

رئي�سة وحدة البحث العلمي، فيما 

تولت تقدمي اجلزء الثاين، الدكتورة 

ال��دب��ا���س، ح��ي��ث  عر�ست  ع��ب��ري 

التو�سيات املقرتحة حلل املعوقات 

التي حتد من ن�سر البحث العلمي.

كلية  وكيلة  اأث��ن��ت  اخل��ت��ام  ويف 

العلوم د. عبري املدلج على اجلهود 

املنظم  ال��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  امل��ب��ذول��ة 

للور�سة.

جديداً  اأمًا  معها  جديدة حتمل  �سنة  بداية  مع  اجلديد  اجلامعي  العام  ينطلق 

مب�ستقبل متلوؤه الإجنازات وحتقيق الأهداف والنجاح والتميز، ول �سك اأن البداية 

القوية تب�سر بنهايات �سعيدة ومتميزة باإذن اهلل وتوفيقه.

وطابها  اجلامعة  ومن�سوبات  من�سوبي  واأخ��وات��ي  اإخوتي  ولكم  لنف�سي  اأب��ارك 

وطالباتها، مبنا�سبة العام اجلامعي اجلديد، واأجدها فر�سة �سانحة للتذكري باأهمية 

البدء بحما�س وقوة وعزمية �سادقة على حتقيق الأهداف واأخذ الأمور على حممل 

اجلد.

عزيزي  واأن��ت  املتميز«  »املنتَج  على  املناف�سة  با�ستداد  احل��ايل  ع�سرنا  يتميز 

الطالب، عزيزتي الطالبة، �سواء كنت م�ستجداً اأو على و�سك التخرج، ف�سوف ت�سبح 

باحثاً عن العمل والإنتاج واإثبات  عما قريب »منتَجاً« من منتجات اجلامعة، وفرداً 

الذات يف �سوق ل يعرتف باملنتجات ال�سعيفة اأو الهزيلة.

اإن كنت قد فرطت اأو اأهملت اأو تكا�سلت يف ال�سنوات اأو الف�سول ال�سابقة، عزيزي 

الطالب، فها هي ذي �سنة جديدة تفتح لك ذراعيها وتدعوك ل�ستثمارها وا�ستدراك 

ما فاتك، لعلك ترفع معدلك الرتاكمي، وتثبت جديتك واأهليتك للمناف�سة يف املجال 

الدرا�سي حالياً واملجال الوظيفي والعملي قريباً. واإن كنت قد ان�سغلت باللهو واملرح 

وق�ساء اأوقات الفراغ مع الأهل والأ�سدقاء اأيام الإجازة ال�سيفية الطويلة، فا�سمح 

يل اأن اأذكرك باأنه قد حان وقت اجلد والجتهاد والت�سمري عن �ساعد العمل واإثبات 

الذات.

الذكريات  ودع  وال�سهر  اللهو  �سفحة  واطو  والتواكل  الك�سل  غبار  عنك  انف�س 

القلق  م�سببات  كل  من  وتخلّ�س  ال�سابقة،  الأع��وام  يف  وع�ستها  �سبق  التي  ال�سيئة 

والتوتر، ول ت�سمح لهذه امل�ساعر باأن توؤثر على جمال ونقاء عامك اجلديد.

العام  بداية  قبل  متار�سها  التي  ال�سيئة  العادت  مبو�سوع  النظر  اإع��ادة  وعليك 

اجلديد، لتتخذ القرار املنا�سب بالتوقف عنها، ليكون عامك اجلديد مليئاً بال�سعادة 

والراحة والإيجابية وبعيداً كل البعد عن العادات ال�سارة، كال�سهر ل�ساعات طويلة 

من الليل، والتدخني، واإدمان الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية.

والوقت  احلياة،  ع�سب  هو  فاملال  الوقت،  وه��در  الأم���وال،  يف  التبذير  واح��ذر 

�ساحك الذي حتارب به، فحذار من هدره و�سياعه على اأ�سياء تافهة، ا�سع جاهًدا 

عائلتك  وعلى  عليك  يعود  مبا  مثمر  ب�سكل  حياتك  يف  متّر  دقيقة  كل  ل�ستغال 

اأن »البدايات القوية ت�سنع غالباً  تذكر دائماً  وجمتمعك باخلري والفائدة.  وختاماً 

نهايات �سعيدة ومتميزة«، وكل عام وبداياتكم قوية و�سعيدة ومتميزة.

عام جديد وصفحة جديدة

 آفاق أكاديمية
د. عادل المكينزي

 آفاق أكاديمية

makinzyadel@ksu.edu.sa

بن  الدكتور جربيل  بتكليف  ق��راًرا  اجلامعة  مدير  معايل  اأ�سدر 

ح�سن العري�سي عميداً لعمادة التطوير واجلودة. 

عبداملجيد  بن  غ�سان  الدكتور  بتكليف  قراراً  معاليه  اأ�سدر  كما 

الفاح م�ساعداً لوكيل اجلامعة للم�ساريع ل�سوؤون ال�سيانة.

وقرر د. العمر تكليف الدكتور عبداهلل بن حمد ال�سبهان م�ساعداً 

لوكيل اجلامعة للم�ساريع.

د. ال�شبهاند. الفالحد. العري�شي
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اأعيد ت�شكيلها موؤخرًا وتعد اأعلى ت�شكيل اإداري يف الوزارة

االستراتيجية المهمات  لجنة  اجتماع  يترأس  التعليم  وزير 

تراأ�س معايل وزير التعليم الدكتور 

حمد بن حممد اآل ال�شيخ، موؤخراً، 

املكلفة  ال���وزاري���ة  اللجنة  اج��ت��م��اع 

للعمل  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ب��امل��ه��م��ات 

العام  التعليم  قطاعي  يف  التعليمي 

انعقاد  وج���اء  اجل��ام��ع��ي،  والتعليم 

معايل  ق��رار  �شدور  بعد  االجتماع 

اجلديد  الت�شكيل  باعتماد  ال��وزي��ر 

وع�شوية  معاليه  برئا�شة  للجنة 

اأ���ش��ح��اب امل��ع��ايل ن��ائ��ب��ي ال��وزي��ر 

وامل�شاعد ووكالء الوزارة وامل�شرفني 

العامني ومديري العموم يف عدٍد من 

التعليم  اإىل مدير  اإ�شافة  االإدارات، 

يف منطقة الريا�س.

وت��ع��د ال��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة اأع��ل��ى 

التعليم،  وزارة  يف  اإداري  ت�شكيل 

اال�شراتيجية  باملهمات  وت�شطلع 

التعليم  قطاعي  التعليمي يف  للعمل 

و�شتحقق  اجلامعي،  والتعليم  العام 

التكامل نحو جتويد العمل التعليمي 

ال��وزارة  لقطاعات  وتتيح  ونواجته، 

ع��ل��ى اخ��ت��الف��ه��ا اإن���ف���اذ امل��ه��م��ات 

واالأع���م���ال امل��ن��وط��ة ب��ه��ا يف اإط���ار 

تكاملي.

التعليم  وزي��ر  معايل  ق��رار  ون�س 

باإعادة ت�شكيل اللجنة على اأن جتتمع 

دوري����اً وف���ق ب��رن��ام��ج ع��م��ل يحقق 

املعلومات  وت��ب��ادل  االإجن���از  �شرعة 

التعليم  يف  ال����وزارة  قطاعات  ب��ني 

العام والتعليم اجلامعي، اإ�شافًة اإىل 

بني  ومواءمتها  االإج���راءات  توحيد 

القرار  وت�شمن  ال���وزارة،  قطاعات 

يتم  مهمة  لكل  زم��ن��ي  اإط���ار  و���ش��ع 

ن�شف  بني  تراوح  للجنة،  اإ�شنادها 

�شنوية و�شهرية، اإ�شافة اإىل املهمات 

العاجلة.

وت�شم مهمات اللجنة وفق ما ن�س 

املبادرات  ا�شتعرا�س  القرار  عليه 

والت�شغيلية  اال�شراتيجية  واخلطط 

االأداء  موؤ�شرات  ومتابعة  ل��ل��وزارة، 

مبادرات  واأداء  ل��ل��وزارة،  الرئي�شية 

من  ال�شرف  وبنود  ال��روؤي��ة،  برامج 

مناق�شة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل���ب���ادرات، 

امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة واإق����رار 

ومناق�شة  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ال��ت��و���ش��ي��ات 

ت���واج���ه حتقيق  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

اأهداف الوزارة.وياأتي �شمن املهمات 

املوكلة للجنة مناق�شة ق�شايا الراأي 

وا�شتعرا�س  ال��ع��الق��ة،  ذات  ال��ع��ام 

توزيع  ومناق�شة  ال�شنوي  التقرير 

امل����ايل،  واالأداء  امل��ي��زان��ي��ة  ب��ن��ود 

الوزارة  ا�شتعداد  ا�شتعرا�س  وكذلك 

ومناق�شة  اجلديد،  الدرا�شي  للعام 

ال�شنوية،  وال��ل��ق��اءات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

واملو�شوعات والق�شايا العاجلة.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية 

عمل،  اأ�شبوعي  كل  من  االأح��د  يوم 

ت�شكيل جلان فرعية  ولها �شالحية 

اأع�شائها  من  موؤقتة  عمل  فرق  اأو 

ومن غريهم الإجناز بع�س املهمات.

العربي الترتيب  ثالث جامعات سعودية في صدارة 
احتلت ثالث جامعات �شعودية املراتب االأوىل 

ح�شب  وذل��ك  العربية،  اجلامعات  م�شتوى  على 

جلامعات   ARWU ال��دويل  �شنغهاي  ت�شنيف 

2019م، ودخلت جامعتان يف قائمة  العامل لعام 

يف  ال��ع��امل  م�شتوى  على  جامعة   200 اأف�����ش��ل 

الت�شنيف نف�شه.

قائمة  عبدالعزيز  امل��ل��ك  جامعة  وت�����ش��درت 

الرتيب للجامعات العربية، ودخلت �شمن قائمة 

اأف�شل 150 جامعة على م�شتوى العامل.

الثانية  املرتبة  �شعود  امللك  جامعة  وحققت 

�شمن  لتكون  للجامعات،  العربي  امل�شتوى  على 

وتبعها  العامل،  200 جامعة على م�شتوى  اأف�شل 

»كاو�شت«  والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة 

فيما جاءت جامعة امللك فهد للبرول واملعادن يف 

املرتبة اخلام�شة عربياً.

من  عدد  على  ال�شعودية  اجلامعات  وتفوقت 

اجلامعات يف عدد من الدول االأجنبية والعربية 

العلمية  االإجن����ازات  خ��الل  م��ن  الت�شنيف،  يف 

التي حققتها خالل االأعوام  والتعليمية والبحثية 

التي  التعليمية،  والتقدم يف خمرجاتها  املا�شية، 

بدعم  وذل��ك  والتقني،  العلمي  التطور  واك��ب��ت 

امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  م��ن  واه��ت��م��ام 

�شلمان بن عبدالعزيز وويل عهده االأمني �شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان -حفظهما 

اهلل- للتعليمني العام والعايل.

�شمن برنامج »رائدات الروؤية«

ماليزيا إلى  47 طالبة يشاركن في رحلة علمية 
جامعات  ع�شر  م��ن  ط��ال��ب��ة   47 ���ش��ارك��ت 

الدولية  العلمية  الطالبات  رحلة  يف  �شعودية 

م�شمى  حتت  ال�شعودية  اجلامعات  لطالبات 

»رائدات الروؤية« يف ماليزيا.

 10 ملدة  الروؤية«  »رائ��دات  برنامج  وا�شتمر 

احلرمني  خ��ادم  �شفارة  زي���ارة  وت�شمن  اأي���ام، 

اأبرز  على  والتعرف  كواالملبور،  يف  ال�شريفني 

زيارة عدد من  اإىل جانب  واأن�شطتها،  مهماتها 

منها  واجلامعات،  واملتاحف  العلمية  امل��راك��ز 

وجامعة  الوطنية  تناجا  وجامعة  مااليا  جامعة 

زيارة  الربنامج،  ت�شمن  كما  با�شيفيك.  اآ�شيا 

ووزارة  التطبيقية،  للبحوث  الوطني  امل��رك��ز 

�شوؤون املراأة واالأ�شرة وتنمية املجتمع املاليزية.

ويهدف برنامج الرحلة اإىل متكني الطالبات 

مهاراتهن  وتطوير  امل�����ش��ارك��ات،  اجلامعيات 

التجارب  على  االط��الع  خ��الل  من  ومعارفهن 

وت�شجيعهن  املتنوعة،  اخلربات  وتبادل  العاملية 

على اإطالق طاقاتهن واإمكانياتهن لتمكينهن من 

حتقيق روؤية اململكة 2030.

وتعد الروؤية املراأة عن�شرا مهما من عنا�شر 

من   50% ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  ت�شكل  اإذ  ال��ق��وة، 

وتوؤكد  اجلامعيني،  اخلريجني  ع��دد  اإج��م��ايل 

وا�شتثمار  مواهبها  تنمية  يف  اال�شتمرار  على 

الفر�س  طاقاتها، ومتكينها من احل�شول على 

تنمية  يف  واالإ�شهام  م�شتقبلها،  لبناء  املنا�شبة 

املجتمع واالقت�شاد الوطني.

اإلثرائي  البرنامج  انطالق 
فيصل الملك  بجامعة 

افتتح معايل مدير جامعة امللك في�شل الدكتور حممد بن عبدالعزيز 

االإثرائي  الربنامج  اأعمال  اجلديد،  اجلامعي  العام  مطلع  العوهلي 

اخلا�س باأع�شاء هيئة التدري�س مبختلف مراتبهم العلمية يف اجلامعة، 

وكالء  بح�شور  اأي��ام،   »9« م��دار  على  التدريبية  جل�شاته  متتد  ال��ذي 

رجااًل  باجلامعة  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  العمادات  وعمداء  اجلامعة 

ون�شاًء.

وقدم الدكتور العوهلي، عر�ًشا تقدميًيا عن الربنامج االإثرائي، تناول 

خالله مو�شوع »توقعات اجلامعة من ع�شو هيئة التدري�س .. طموحات 

اأنهم  اأ�شاتذتها على  اإىل  اأن اجلامعة تنظر بكل فخر  واآم��ال«، موؤكًدا 

م�شتهدفات  وحتقيق  الب�شري،  املال  راأ�س  بناء  خلف  الرئي�س  املحفز 

التنمية على م�شتوى جمتمعها املحلي وعلى امل�شتوى الوطني.

من جانبه نوه عميد التطوير و�شمان اجلودة باجلامعة الدكتور مقبل 

موؤكًدا  الربنامج،  هذا  الإعداد  املبذولة  باجلهود  العيدان،  م�شاري  بن 

وتعزيزها  التدري�شية،  كوادرها  يف  اال�شتثمار  على  اجلامعة  حر�س 

لثقافة التعلم امل�شتمر عرب حزمة من االأن�شطة مل�شاركة وعر�س اأف�شل 

هيئة  الأع�شاء  ال�شرورية  االأكادميية  احلقول  �شتى  يف  املمار�شات 

التدري�س.

معارف  تطوير  اإىل  يهدف  الربنامج  اأن  العيدان،  الدكتور  واأ�شاف 

التعليم  منهجيات  مب�شتجدات  يتعلق  فيما  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

احلديثة، وتنمية مهارات القيادة واالإدارة لديهم، واالنطالق بهم نحو 

واأثرها  الدرا�شية  املقررات  يف  املهارات  غر�س  ملنهجية  فاعل  تطبيق 

على التعلم، وتو�شيع اآفاقهم يف جمال تطوير العقلية الريادية للطلبة، 

وتعزيز مهاراتهم يف اإدارة الف�شول الن�شطة، وتعزيز معرفتهم باأمناط 

البحث  واإثراء  لكل منط،  املالئمة  التدري�شية  واال�شراتيجيات  التعلم 

العملي باجلامعة من خالل التعرف على املجالت ذات معامل التاأثري 

البحوث  اأ�شاليب حتكيم  و  اأدوات  على  والتعرف  فيها،  الن�شر  وطرق 

العلمية.

الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  قدم  ثم 

بن  الدكتور حممد  العلمي  البحث  وعميد  الهجهوج  رفدان  بن  ح�شن 

جمايل  يف  اجلامعة  وتطلعات  م�شرية  حول  عر�شا  ال�شيخان،  �شامل 

الدرا�شات العليا والبحث العلمي، وما مت تنفيذه من خطط تطويرية 

مدعومة لفتح برامج درا�شات عليا يف تخ�ش�شات نوعية متعددة، اإىل 

جانب فتح م�شارات راعية وداعمة لتحفيز الباحثني وتقدمي م�شروعات 

بحثية متميزة، ون�شرها يف جمالت عاملية حمكمة ذات معامل تاأثريي 

عايل.



عام دراسي كله أمل
واأخواتي  اإخواين  لكم  بارك  اأ

�سعود،  امللك  جامعة  من�سوبي 

ع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س  م���ن اأ

وطالبات،  وط��اب  وموظفني  

العام  وانطاق  بداية  مبنا�سبة 

اهلل  واأدعو  اجلديد،  اجلامعي 

بالعطاء  حافًا  عاماً  يجعله  اأن 

والإجنازات،  والجتهاد  واجلد 

ال�سخ�سي  ال�سعيد  على  �سواء 

الوطني. و  اأ املجتمعي  و  اأ

ت�سمن  ال��ق��وي��ة  ال��ب��داي��ة  اإن 

وحتقيقاً  قوية  نهاية  اهلل  باإذن 

ل��اأه��داف وال��ط��م��وح��ات، ول 

والندفاع  احلما�س  هذا  ل�ستثمار  نتطلع  جميعا  ننا  اأ �سك 

ويطمح  به  يحلم  ما  منا  كل  يحقق  حتى  اجلامعي  العام  طيلة 

وثقافات. ومعارف  وعلوم  درجات  من  ليه  اإ

الدرا�سي  العام  هذا  يف  للمعايل  ونتطلع  بقوة  نبداأ  دعونا 

الثمر،  جنني  حتى  والعمل  بالعلم  نت�سلح  وتعالوا  اجلديد، 

تنظيم  اأن  واعلموا  طموحني،  متيقظني،  متفائلني،  كونوا 

م��ول،  امل��اأ والنجاح  التقدم  لتحقيق  خطوة  اأه��م  هو  الوقت 

الدين. ليوم  م�ستمرة  واأحامنا 

العلوم كلية   – الدقيقة  النبات والأحياء  ق�سم 

ينعى  والأ�سى  احلزن  من  مبزيد 

العاملون بق�سم الهند�سة الكيميائية 

العاملني  وكل  والطاب  والأ�ساتذة 

بكلية الهند�سة جامعة امللك �سعود، 

عبدال�سام  ف��رج  ال��دك��ت��ور  رح��ي��ل 

يرحمه اهلل وي�سكنه ف�سيح جناته.

لقد ك��ان ال��دك��ت��ور ف��رج ه��ادىء 

ول  وودودا  م��ت��دي��ن��اً  الأع�����س��اب، 

ت��خ��ت��ف��ي ع���ن وج���ه���ه الب��ت�����س��ام��ه 

الهند�سة  بق�سم  األقاه  عندما  وذلك 

د.  اأ.  اأخ��ي  مبكتب  اأو  الكيميائية 

ت���رددي على  ال��ف��ار���س عند  ط��ارق 

الأخري.

الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ذك��ر يل  وق��د 

حياة  ع��ن  الكثري  ال��ف��ار���س  ط���ارق 

عمله  يف  واإخ���ا����س���ه  امل����رح����وم 

وت��وا���س��ع��ه وخ��دم��ة ط��اب��ه، فكان 

امل�������س���اء ويف  ل��ط��اب��ه يف  ي���اأت���ي 

املواد  ل�سرح  الأ�سبوع  نهاية  عطلة 

مقابل،  دون  وامل�ساريع،  والأبحاث 

اإذ ل يهتم بالأمور املادية.

�سويا  نتناق�س  كنا  عندما  واأذكر 

الهند�سية  الفنية  التكتيكات  يف 

الذي عرب  البا�سل  امل�سري  للجي�س 

رم�سان  ح��رب  يف  ال�سوي�س  ق��ن��اة 

حظي  وال���ذي  1973م،  اأكتوبر   /

ال�سعودية  العربية  اململكة  بدعم 

و���س��ق��ي��ق��ات��ه��ا م��ن 

ال��������دول ال��ع��رب��ي��ة 

اأهم  ولعل  الأخ��رى. 

لتقدم اجلي�س  عائق 

�سبه  نحو  امل�����س��ري 

كان  �سيناء  ج��زي��رة 

»خ������ط ب���ارل���ي���ف« 

ومنها ال�سد الرتابي 

انهار  وال���ذي  املنيع 

م�سخات  با�ستخدام 

تر�سه  �سخمة  مياه 

لنقل  مهد  بقوة مما 

امل��داف��ع وال��دب��اب��ات 

لل�سفة الأخرى من قناة ال�سوي�س.

اأي  م��ع  احل���رب  يح�سم  م��ا  اإن 

رغم  فقط  ال�سجاعة  لي�ست  ع��دو 

العلمية  الأ���س�����س  ب��ل  اأه��م��ي��ت��ه��ا، 

والفنية والإدارية وغريها.

معر�س  اأذك���ر يف  م���رارا  وك��ن��ت 

م��ع��دات  مب��ق��رر  لطلبتي  ���س��رح��ي 

بالهند�سة  الت�سييد  واأ���س��ال��ي��ب 

اجلرافة  مثل  املعدة  اأهمية  املدنية 

وم�سخات  وال��دك��اك��ات  واحل��ف��ارة 

تعمل  هند�سية  كمنظومة  امل��ي��اه 

بكفاءة ويح�سب اإنتاجيتها يف تنفيذ 

الأعمال الرتابية واملدنية يف موقع 

الت�سييد،  و  امل��ب��اين  م�����س��روع��ات 

ح�سل  مل���ا  م�����س��اب��ه 

املنظومة  نف�س  يف 

قناة  عبور  جناح  يف 

حرب  يف  ال�سوي�س 

رواه  ك��م��ا  اأك���ت���وب���ر 

عبدال�سام  د.  يل 

م�ساركاً  كان  عندما 

وه���و  احل�������رب  يف 

�ساب.

وق�����������د ح��������اول 

ق�سم  يف  ال���زم���اء 

الكيميائية  الهند�سة 

خ��ال��د  د.  اأ.  م��ث��ل 

الزهراين  �سعيد  د.  واأ.  احلميزي 

متديد عقده لعدة �سنوات وجنحوا 

يف م��ع��ظ��م امل���ح���اولت، ول��ك��ن يف 

نظام  ي�سمح  مل  الأخ����رية  ال��ف��رتة 

اجل��ام��ع��ات لأك��ر م��ن ذل��ك، وك��ان 

الدكتور فرج يردد دائما باأن اململكة 

الثاين  بلده  هي  ال�سعودية  العربية 

اإذ  فيها،  وميوت  يعي�س  اأن  واأمنيته 

كان يف معظم ال�سنني التي ق�ساها 

ي��وؤدي  ال�سعودية  العربية  باململكة 

منا�سك احلج والعمرة، ويف املقابل 

مل ين�س حمبوه بالكلية هذا ال�سعور 

اإذ  وامل�ستوى  ال��روح  نف�س  وب��ادل��وه 

بنقل  تكلفوا  بوفاته  علموا  عندما 

جثمانه ودفنه ببلده الأول جمهورية 

العربية. م�سر 

على  ف��رج  ال��دك��ت��ور  ح�سل  لقد 

درج�����ة ال����دك����ت����وراه م���ن ج��ام��ع��ة 

الهند�سة  بكلية  اأثناء عمله  القاهرة 

يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود، وح��اول 

حممد  د.  اأ.  اآن��ذاك  الكلية  عميد 

من  الثمانيات  نهاية  يف  احل��ي��در 

من حما�سر  ترقيته  املا�سي  القرن 

نظام  اأن  اإل  م�ساعد،  اأ�ستاذ  اإىل 

وظل  بذلك؛  ي�سمح  مل  اجلامعات 

بالأمر  لقتناعه  حما�سر  بوظيفة 

نهاية فرتة خدمته قبل  اإىل  الواقع 

للعمل يف  بعدها  انتقل  اإذ  �سنني   4
الريا�س  يف  الفنية  املعامل  اأح���د 

وباأجر متوا�سع.

يطول احلديث عن الدكتور فرج 

ق�سم  يف  �سخ�س  وكل  عبدال�سام 

ذكريات  ل��ه  الكيميائية  الهند�سة 

امل��وؤم��ن  الإن�����س��ان  ه��ذا  م��ع  جميلة 

كذلك  نح�سبه  واملخل�س،  وال�سالح 

اهلل  على  نزكي  ول  ح�سيبه،  واهلل 

اأحدا، داعيا اهلل اأن يتغمده بوا�سع 

جناته،  ف�سيح  ي�سكنه  واأن  رحمته 

ال�سرب  وحمبيه  وذوي��ه  اأهله  ويلهم 

وال�سلوان.

هند�سة مدنية

ترتدد مقولة اأم »العقل ال�سليم يف 

األ�سنة  على  كثرياً  ال�سليم«  اجل�سم 

النا�س، زاعمًة اأن العقل ال�سليم يكون 

دائماً يف اجل�سم ال�سليم، حتى اأ�سبح 

الكثري منا ل ي�سك حلظة باأن هذه 

بناء  واأن  نق�سها،  ميكن  ل  حقيقة 

اجل�سم والهتمام بالريا�سة والغذاء 

النا�سج  ال��ع��ق��ل  اإىل  ال�سبيل  ه��و 

والتفكري املبدع.

الواقع اأن اأول من قال باأن العقل 

ال�����س��ل��ي��م يف اجل�����س��م ال�����س��ل��ي��م هو 

منذ  »جوفينال«  ال��روم��اين  ال�ساعر 

اأكر من األفي عام، وقد اأ�سبح هذا 

املثل من الأمثلة امل�سهورة، ثم اتخذه 

النا�س �سعاراً حقيقياً وفكرة ل تقبل 

وعلم  احلديث  الطب  لكن  النق�س، 

هذا  و�سعا  النف�س 

امل��ث��ل، حم��ل اجل��دل 

وال���درا����س���ة، واأخ���ذ 

ب���ع�������س ال��ب��اح��ث��ني 

ي���ب���دون ك���ث���رياً من 

ال�����س��ل��ة  ال�����س��ك يف 

ال�سليم  اجل�سم  ب��ني 

والعقل ال�سليم.

وق����د وج����د كثري 

اأن  ال��ب��اح��ث��ني  م���ن 

ب���ع�������س ال���ع���ظ���م���اء 

وامل��ف��ك��ري��ن ق�����س��وا 

يف  يتقلبون  حياتهم 

اجل�������س���دي،  الأمل 

الحتياجات  ذوي  من  بع�سهم  وكان 

يف  قرحة  ي�سكو  وبع�سهم  اخلا�سة 

���س��داع��اً  اأو  امل��ع��دة 

دائماً اأو غري ذلك من 

اأعرا�س اأو اأمرا�س.

ويف املقابل، كم من 

اجل�سم  �سليم  اإن�سان 

قوي  اجل��ث��ة،  عظيم 

ي�سكو علة  البنية، ل 

من العلل البدنية، اإل 

اأن��ه مات وهو خامل 

الذكر، غري مربز يف 

اأي �سيء له قيمة يف 

احلياة.

كثرية  الأمثلة  اإن 

ال��ع��ل��م��اء  ت���اري���خ  يف 

با�سكال  مثل  واملعرفة  الفكر  ورجال 

وجان رو�سو ونيوتن وغريهم، والذين 

العلل  ب��ع�����س  م��ن  ي�ستكون  ك��ان��وا 

والأمرا�س.

ول��ن��ت��ح��دث ه��ن��ا ع���ن ���س��اع��رن��ا 

الفيل�سوف اأبي العاء املعري »973� 

ابلجدري يف  اأ�سيب  الذي  1057م« 
طفولته، ففقد ب�سره، لكنه رغم ذلك 

وبجراأته  الفل�سفية،  ب�ساعريته  متيز 

الفكرية، فبالرغم من مر�سه وعزلته 

من  األ��ف ع��دداً  اأن��ه  اإل  النا�س،  عن 

اأ�سهرها  العميقة  الفكرية  الكتب 

»ر�سالة الغفران« وهي اأقرب ما تكون 

اإىل رواية فل�سفية فيما وراء احلياة 

»الف�سول والغايات«،  واملوت، وكتاب 

بالإ�سافة اإىل �سعره الذي يجمع بني 

احلكمة والفل�سفة.

مكتبة امللك �سلمان املركزية

املفعمة   ،2030 روؤي��ة  و�سعت 

الرئي�س  هدفها  ليكون  باحليوية، 

وحتديد  الدولة  اأهداف  بلورة  هو 

اأول���وي���ات���ه���ا، وم����ن ث���م ت��وح��ي��د 

تلك  لتحقيق  موؤ�س�ساتها  ج��ه��ود 

واح��دة  كل  ل��ذا حتتاج  الأه���داف؛ 

و�سع  اإىل  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��ل��ك  م��ن 

الروؤية،  تلك  حتقق  ا�سرتاتيجية 

اأمر بدهي. وهذا 

ل���ك���ن م����ن الأه����م����ي����ة مب��ك��ان 

ت��ل��ك  ج����وه����ر  اأن  ن����ع����رف  اأن 

موؤ�س�سة،  اأي  يف  ال�سرتاتيجية، 

الذي  الرئي�س  الهدف  حتديد  هو 

 ،2030 ب��روؤي��ة  م��ب��ا���س��رة  يت�سل 

وال�����ذي ي���ق���وم ال��ع��ام��ل��ون ف��ي��ه��ا 

والت�سرف  اأعينهم  ن�سب  بو�سعه 

ب���ن���اًء ع��ل��ي��ه، ف��ي��ك��ون ال��رتك��ي��ز 

ال�سحيحة  الأ�سياء  على  حينئذ 

خال  م��ن  لتحقيقه  تو�سل  التي 

املتناغمة  املبادرات  من  جمموعة 

املحددة. الأولويات  ذات 

وه���ن���اك م���ث���ال ي��و���س��ح ه��ذه 

اإىل  امل���ارة  اأح���د  ي��ج��يء  النقطة؛ 

بناء متحف، فيوجه  موقع يتم فيه 

�سوؤال واحدا اإىل ثاثة عمال، كل 

على ح��دة، وال�����س��وؤال ه��و  »م��اذا 

الأول:  العامل  فيجيب  تفعل؟«. 

حفرة«،  اأحفر  »اأن��ا 

وي���ج���ي���ب ال���ع���ام���ل 

اأ�سف  »اأن��ا  الثاين: 

ال�����ط�����وب«، ب��ي��ن��م��ا 

الثالث  العامل  يقف 

»اأن��ا  وي��ق��ول  بفخر 

متحفا«. اأبني 

ق����ادة  دور  اإن 

امل�����وؤ������س�����������س�����ات 

دائ���م���ا ه���و ت��ذك��ري 

م��وظ��ف��ي��ه��م ب��اأن��ه��م 

ي��ع��م��ل��ون ل��ق�����س��ي��ة 

ت�����اح�����ة  ك�������ربى، واإ

يف  تغيري  لإح���داث  لهم  الفر�سة 

يقوم  ل  الأول  فالعامل  النتائج، 

يخلق  ب��ل  ح��ف��رة،  ح��ف��ر  مب��ج��رد 

املتحف  يظل  لكي  قويا  اأ�سا�ًسا 

�ساخما لألف عام، والعامل الثاين 

بل  الطوب،  �سف  مبجرد  يقوم  ل 

حتى  جميلة  واجهة  باإن�ساء  يقوم 

ياأتي الزائرون من اأطراف الأر�س 

اليدوي. بالعمل  لا�ستمتاع 

ب�ساأن   - جوجل  �سركة  وتقدم 

ج��ي��ًدا  م��ث��اًل   - للبحث  حم��رك��ه��ا 

ننظم  »ن��ح��ن  ت��ق��ول  ف��ه��ي  ل��ذل��ك، 

متاحة  وجنعلها  العامل  معلومات 

هي:  فاأولوياتها  عاملًيا«.  ومفيدة 

املعلومات،  تنظيم 

واإت���اح���ة ال��و���س��ول 

ل��ي��ه��ا، واحل�����س��ول  اإ

مفيدة  نتيجة  على 

م��ن ذل���ك؛ وم��ن ثم 

جميع  ت�سخر  فهي 

وطاقاتها  مواردها 

موظفيها  وج���ه���ود 

الأبعاد  هذه  لتوفري 

ال��ث��اث��ة امل��رتاب��ط��ة 

وحت�����������س�����ي�����ن�����ه�����ا 

با�ستمرار.

اخل������������������������رباء 

ا���س��ت��ه��اك  اأن  ع��ل��ى  ي�������س���ددون 

الوقت يف الأن�سطة اليومية يف اأي 

الرئي�سية  العقبة  ميثل  موؤ�س�سة 

اأم���ام جن��اح��ه��ا، لأن���ه ي��ح��ول دون 

ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ه��دف��ه��ا 

يكمن  فالنجاح  ثم  ومن  الرئي�س، 

كيفية  ح��ول  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف 

لتحقيق  وامل���وارد  اجل��ه��ود  تركيز 

حتقيقه،  اأج��ل  م��ن  العمل  وح��دة 

طبقا  الأعمال  كل  جتري  اأن  على 

تتم  واأن  م��و���س��وع��ة،  لأول���وي���ات 

يكمل  بحيث  وتنا�سق  تناغم  يف 

بع�سا. بع�سها 

كربى  �سركة  رئي�س  ق��ام  وق��د 

ب�سرح   - جم��ال��ه��ا  يف  ن��اج��ح��ة   -

يف  وال��ف��ع��ال��ة  الب�سيطة  طريقته 

ن��ف�����س ال���وق���ت، ل��ك��ي ي�����س��م��ن اأن 

مع  تتما�سى  ال��ي��وم��ي��ة  اأن�����س��ط��ت��ه 

فقال  ل�سركته؛  الرئي�س  ال��ه��دف 

بقائمتني؛  يحتفظ  دائما  كان  اإنه  

وت��ت�����س��م��ن  ي�����س��اره  ع��ل��ى  الأوىل 

عليه  ينبغي  التي  اليومية  املهام 

ع��ل��ى ميينه  والأخ����رى  اإجن��ازه��ا، 

ال�سرتاتيجية  الأولويات  وتت�سمن 

هدفها  من  تنطلق  التي  لل�سركة 

الرئي�س.

كلتا  ي��در���س  ���س��ب��اح  ك��ل  وك���ان 

العنا�سر  ي��ح��دد  ث��م  ال��ق��ائ��م��ت��ني، 

اليومية  املهام  قائمة  يف  املوجودة 

بقوة  تدعم  والتي  الي�سار«  »على 

الأول����وي����ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

اليمني«  »ع��ل��ى  الأخ���رى  القائمة 

اأولً. باإجنازها  ويقوم 

ينبغي  مل��ا  ع��م��ل��ي  م��ث��ال  وه���ذا 

عمله،  ن��ط��اق  يف  ك��ل  نفعله،  اأن 

خلدمة  العاجلة  املهام  تطويع  اأي 

يت�سل  ال����ذي  ال��رئ��ي�����س  ال���ه���دف 

.2030 بروؤية  مبا�سرة 

عميد التطوير واجلودة

اأ�ستاذ علم املعلومات
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

عوًدا حميًدا

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

جديد  جامعي  عام  وانطاقة  الهجري  العام  اإ�سراقة  مع 

روؤية  نحو حتقيق  �سعياً  العمل  من  عام  ببدء  نحتفي  1441ه� 
ومع   ،2030 اململكة  روؤي��ة  ودعم  اجلامعة  واأه��داف  ور�سالة 

الطاب  اأبنائنا  قلوب  مياأ  الذي  الأم��ل  ن�ست�سعر  انطاقته 

م�ستقبلهم  لبناء  جهد  اأق�سى  بذل  على  وحر�سهم  والطالبات 

التي  النفي�سة  ثروتنا  فهم  عالية،  خفاقة  وطننا  راي��ة  ورف��ع 

اإجن��ازات  حتقيق  يف  اهلل  ب��اإذن  عليها  ونعّول  فيها،  ن�ستثمر 

وطنية يف خمتلف املجالت، خا�سة واأن الدولة- وفقها اهلل- 

وفرت  الأمني  عهده  وويل  ال�سريفني  احلرمني  خادم  برعاية 

فهو  فيها،  وال�ستثمار  ال��روة  هذه  لرعاية  اإمكاناتها  كافة 

باإذن اهلل. ا�ستثمار يف غٍد طموح ومزدهر 

طاقاتها  بكل  اجلامعة  تاأهبت  النطاقة  لهذه  وا�ستعداًدا 

عام  يكون  اأن  اهلل  ن�ساأل  جديد  ع��ام  ل�ستقبال  ومن�سوبيها 

التي  امل�ستقبلية  الطموحات  من  كثري  فيه  تتحقق  وبركة  خري 

الوطن  ور�سمها  ال�سرتاتيجية،  خطتها  يف  اجلامعة  ر�سمتها 

روؤيته. يف 

والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  حر�س  من  وانطاًقا 

املهارات،  تطوير  عمادة  واجلودة،  التطوير  »عمادة  ووحداتها 

املجتمعية،  العاقات  مكتب  للن�سر،  �سعود  امللك  جامعة  دار 

الوثائق،  مركز  املخاطر،  اإدارة  واملعلومات،  الإح�ساء  اإدارة 

احل��راك  ا�ستمرار  على  املجتمع«  وخ��دم��ة  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز 

ل��ي��ات  اآ ال��وح��دات  ه��ذه  ر�سمت  فقد  باجلامعة،  التطويري 

مبا  منها  امل�ستفيدة  اجلهات  مع  التوا�سل  من  مزيداً  ت�سمن 

ر�سمت  كما  اجلامعة،  وح��دت  جلميع  الدعم  تقدمي  ي�سمن 

خا�سة  فاعلية،  اأكر  تكون  اأن  خالها  من  ت�سمن  عمل  خطة 

عدد  تنظيم  ب�سدد  والتطوير  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  واأن 

جمتمع  حلاجة  ا�ستجابة  تاأتي  التي  والأن�سطة  الفعاليات  من 

اجلامعة  �سعي  ي��دع��م  م��ا  وه��و  تطلعاته،  وت��ل��ب��ي  اجل��ام��ع��ة 

من  مزيد  بذل  نحو   ».. اإدارات،  كليات،  عمادات،  »وك��الت، 

اخلطة  وفق  التطويرية  وم�سروعاتها  خطتها  لتنفيذ  اجلهد 

لها. املحددة  الزمنية 

ي��ط��ي��ب يل ت��ه��ن��ئ��ت��ك��م ج��م��ي��ع��اً ب��ال��ع��ام ال��ه��ج��ري اجل��دي��د 

اهلل  واأ���س��األ  اجل��دي��د،  اجلامعي  ال��ع��ام  وانطاقة  1441ه�، 
التوفيق. للجميع 

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

وداعا دكتور فرج عبدالسالم

هل العقل السليم في الجسم السليم!

توحيد الجهود لتحقيق رؤية 2030

أ. د. جبريل العريشي

أ. د. إبراهيم الحماد

عبداهلل الشمراني

د. عصام ناجح شلقامي
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، 

بكم يف  واأه���اًل  قبولكم  لكم  اأب���ارك 

اإىل  فيها  تن�سمون  التي  جامعتكم 

اأك��ف��اء  واأ���س��ات��ذة  جامعيني  ط���الب 

ومتار�سون فيها ن�ساطاتكم الأكادميية 

وغري الأكادميية، ولعلك تعلم عزيزي 

هذا  اأن  الطالبة،  عزيزتي  الطالب 

تناف�س  ل��ك  خ�س�س  ال���ذي  املقعد 

عليه مئات الطالب ممن مل يحالفهم 

احلظ يف القبول.

لذلك اأتوجه اإليكم بهذه املقالة قبل 

اأن تختطفكم اأو توؤثر عليكم توجيهات 

املتعرثين واملثبطني، واأهيب بكم بهذه 

املنا�سبة بفتح �سفحة اجلد واملثابرة 

والعزم والطموح والإبداع والإ�سرار.

اآذانكم ببع�س  اأن اأهم�س يف  واأود 

اجلوانب الأك��ادمي��ي��ة، واأوج��زه��ا يف 

الآتي:

و�سعت  ق��د  ال��دول��ة  اأن  اع��ل��م   -

اجل���ام���ع���ة مب��راف��ق��ه��ا واإدارت����ه����ا 

اأنت،  لأجلك  وموظفيها  واأ�ساتذتها 

العملية  ه��و حم���ور  ال��ط��ال��ب  ك���ون 

التعليمية وميثل البذرة التي تزرعها 

ي�سبح  حتى  دخ��ول��ه  منذ  اجلامعة 

ثمرة يانعة عند تخرجه.

- تذكر اأن املواد العلمية التي تطرح 

مبجموعها  الدرا�سية  القاعات  يف 

كنت  فاإن  املعني،  للتخ�س�س  توؤهلك 

ل تندمج مع حمتوى تلك املواد ول 

تروق لك، فتاأكد اأنك يف املكان اخلطاأ 

واأن عليك اإعادة النظر يف اختيارك 

للتخ�س�س اأو اأن اجلامعة لي�ست هي 

البيت املنا�سب لك.

- تذكر اأن النتباه وامل�ساركة اأثناء 

العلمي  ي��ع��زز من���وك  امل��ح��ا���س��رات 

والثقايف واملهاري ويرفع من اأ�سلوب 

ن�سج  العلمية ويجعلك يف  حواراتك 

فكري ومعريف عاٍل، اأما قلة النتباه 

وك��������رثة الأع���������ذار 

وال���ت���م���ل���م���ل اأث���ن���اء 

فيعطي  املحا�سرات 

ان����ط����ب����اع����اً ب���ع���دم 

للقب  ا���س��ت��ح��ق��اق��ك 

»طالب جامعي«. 

بالك  يف  ���س��ع   -

»اأن  اأكادميية  حقيقة 

لي�ست  الخ��ت��ب��ارات 

طالب  لعقاب  و�سيلة 

ط��ال��ب  م��ك��اف��اأة  اأو 

اآخ����ر، واإمن����ا ه��دف 

يكمن  الخ���ت���ب���ارت 

م�ستوى  ق��ي��ا���س  يف 

املعلومات واخلربات«. 

م�سريتك  يف  ت�����س��ادف  ق���د   -

ال��درا���س��ي��ة م���ادة درا���س��ي��ة ت�سعب 

عليك ورمبا تر�سب فيها اأو حتملها، 

املادة ل  وهذا �سيء طبيعي، فحمل 

يعني  بقدر ما  الطالب  يعك�س ف�سل 

عليها  ح�سلت  التي  املعلومات  اأن 

مل ت�سل للم�ستوى الذي تطمح اإليه 

العملية التعليمية.

- حمل املادة ل يعني ف�سلك، واإمنا 

امل��ادة  �سياغة  اإع���ادة  وج��وب  يعني 

على  لتتح�سل  اأخ��رى  م��رة  العلمية 

املعرفة املطلوبة.

يرددها  خاطئة  عبارات  هناك   -

ولالأ�سف  واملدر�سني  الطالب  بع�س 

ال�سائعة »عند  املقولة  ال�سديد، مثل 

المتحان يكرم املرء اأو يهان«، وهذه 

العبارة ترتدد كثرًيا اأيام الختبارات 

و�سعت  الخ��ت��ب��ارات  اأن  ومعناها 

وثواب  املهمل  للطالب  مذل  كعقاب 

جزيل للطالب املجتهد، وهذا املفهوم 

ال��رتب��وي خاطئ وخمل  ال��ع��رف  يف 

باأهداف التعليم.

ولكي ت�سحح العبارة ال�سابقة نقول 

مقيا�س  »الختبارات 

ملا حت�سلت عليه من 

م��ع��ارف وم���ه���ارات، 

املقيا�س  اأعطى  ف��اإن 

مت  منخف�سة  درج��ة 

ع��الج��ه ع��رب اإع���ادة 

ومثل  امل���ادة«،  وحمل 

الختبارات  مقيا�س 

مثل  ال��ت��ح�����س��ي��ل��ي��ة 

مقيا�س درجة حرارة 

اختلت  ف��اإن  اجل�سم 

درج����ة احل������رارة مت 

عالج املري�س. 

عبارات  هناك   -

»ي��ا دكتور  ك��ث��رياً:  ي��ردده��ا الطالب 

راعنا، �ساعدنا، نبغى م�ساعدتك، ل 

تق�سر معنا، اأنت كرمي وحنا ن�ستاهل، 

يا دكتور راعنا يف املعدل، خلنا من�سي 

فزعتك  نبغي  الأم�����ور،  تعقد  ول 

ووقفتك معنا، ارحموا من يف الأر�س 

يرحمكم من يف ال�سماء«.

على  دخيلة  ال��ع��ب��ارات  ه��ذه  ك��ل 

تنتمي  ول  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 

لأبجديات العملية التعليمية، وبع�س 

اأن��ت  »راع���ن���ا،  مثل  ال��ع��ب��ارات  تلك 

يليق  اإلخ« ل   .. كرمي وحنا ن�ستاهل 

البيع  حمالت  عند  اإل  ا�ستخدامها 

وال�سراء التي فيها تخفي�س ومراعاة 

اأو ت�ستخدم عند الدخول للموؤ�س�سات 

ول  الجتماعية،  واملعونات  اخلريية 

ينبغي ذكرها يف املوؤ�س�سات العلمية 

باأي حال من الأح��وال، ومن يقولها 

يجهل ر�سالة اجلامعة.

فعلى الطالب اأن يرتفع عن التلفظ 

فاملوؤ�س�سات  الدخيلة،  التعابري  بتلك 

وامل��ع��رف��ة،  العلم  تعطي  التعليمية 

واملوؤ�س�سات اخلريية هي من تعطي 

امل��ع��ون��ات وال�����س��دق��ات، والأ���س��ت��اذ 

بل  �سدقات  م��وزع  لي�س  اجلامعي 

ر�سالته تقوم على اإعطاء مادة علمية 

تخ�س�سه،  الطالب يف جمال  تخدم 

ومفهوم املراعاة عند اأ�ساتذة اجلامعة 

هو اإعطاء مادة علمية ثرية ومو�سعة 

اأكرث مما هو مقرر. 

التي  الطالب/ة، احلكمة  ليعي   -

تقول »ال�سيف �سيعت اللنب« واملعنى 

اأن كثرياً من الطالب ل يبداأ ن�ساطهم 

عن  في�ساألون  الف�سل،  نهاية  يف  اإل 

الداخلة  واملوا�سيع  املقرر  موا�سيع 

املحذوفة،  واملوا�سيع  الختبار  يف 

ي��ت��اب��ع اخلطة  ال����ذي ل  وال��ط��ال��ب 

الدرا�سية املر�سومة واملراجع العلمية 

�سك  ل  الف�سل  بداية  منذ  املحددة 

اأنه �سيواجه م�سكالت، لذا عليك اأن 

وتو�سيفها  امل��ادة  ت�ساأل عن حمتوى 

اأولً  املطلوب  تتابع  واأن  ومراجعها، 

املثل  عليك  ينطبق  ل  ل��ك��ي  ب����اأول 

»ال�سيف �سيعت اللنب«. 

ي���رت���ك���ب ح��م��اق��ة  ال���ط���ال���ب   -

اخلاطئة  ب��الأف��ك��ار  يعتقد  عندما 

التالية: الدرجات توزع ح�سب ظروف 

التح�سيل،  على  بناًء  ولي�س  الطالب 

الطالب الذي بقي عليه ف�سل واحد 

م��واد  ك��ل  ف���اإن جن��اح��ه يف  للتخرج 

الر�سوب  م�سمونة،  الأخ��ري  الف�سل 

عقاب وف�سل ونق�س يف الطالب، كرثة 

الرتجي وال�ستعطاف لالأ�ساتذة تزيد 

فر�س النجاح واحل�سول على تقادير 

عالية.  ابني الطالب ابنتي الطالبة، 

هنيئاً لك بقبولك يف اجلامعة وهنيئاً 

ممن  ت��ك��ون  ول��ع��ل��ك  ب���ك،  للجامعة 

يرفع م�ستوى التعليم اجلامعي، فدع 

بها،  تفاخر  تفاخر بك ول  اجلامعة 

قبل  بخريجيها  ترتفع  فاجلامعات 

معلميها.

كلية الرتبية - ق�سم علم النف�س

الثقة بالذات لي�ست �سيئا م�ستقرا 

وثابتا، ينجح ويتطور ال�سخ�س عندما 

تكون لديه ثقة جيدة بنف�سه واإمكانياته 

وقدراته العلمية والعملية، وهنا يجب 

الوهمية  الثقة  مفهوم  اإىل  النتباه 

نتيجة  تظهر  اأن  املمكن  م��ن  ال��ت��ى 

املرتبطة  ال�سخ�سية  الع��ت��ق��ادات 

مب�ستوى املعرفة واخلربة لدى بع�س 

الأ�سخا�س  يتميز  حيث  الأ�سخا�س، 

عن بع�سهم بطرق تفكريهم ونوعية 

املعرفة التى ميتلكونها.

يحتاج  ب��ال��ن��ف�����س  ال��ث��ق��ة  ول��ب��ن��اء 

ال�سخ�س لإدراك نقاط قوته و�سعفه 

التي  للم�ساكل  مواجهته  وكيفية 

امل�سكالت  حل  اإن  حيث  ت�سادفه، 

والإمي���ان  الثقة  ال�سخ�س  تك�سب 

ب��اإم��ك��ان��ي��ات��ه وق����درات����ه، ول��ت��ع��زي��ز 

ال��ث��ق��ة ي��ج��ب احل��ر���س ع��ل��ى زي���ادة 

وتنويعها  املعلومات  ونوعية  م�ستوى 

فى  املطلق  الإمي��ان  اإىل  بالإ�سافة 

واعتباره  الإيجابي  التفكري  اأهمية 

عنوان حياة له.

يحيط  اأن  ال�سخ�س  على  وكذلك 

الأ���س��دق��اء  م��ن  مبجموعة  نف�سة 

التفكري  اأ�سحاب  من  العمل  وزمالء 

دعمه  الكبري يف  لدورهم  الإيجابي، 

مب�سرية تعزيز الثقة الذاتية وتطوير 

يحتاج  التطوير  وه��ذا  ال�سخ�سية، 

اإىل توازن حقيقي بني الثقة الزائدة 

املبنية  الثقة  وب��ني  مدرو�سة  الغري 

للطاقات  ال�سحيح  الإدراك  على 

والإم���ك���ان���ات وط��ب��ي��ع��ة الأه�����داف 

املرغوب حتقيقها.

تطوير  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��رك��ي��زة 

ترتيب  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  �سخ�سيتك 

الأولويات وكيفية حتقيق الأهداف يف 

كفاءة عالية واأي�سا امتالك ح�س قوي 

الإيجابية  الطاقة  وامتالك  بالتفاوؤل 

وحت�سني العالقات مع الآخرين.

وختاماً: »ثق بنف�سك فاأنت تعرف 

اأكرث مما تعتقد«. 

دكتوراه ت�سويق

مفهوم »المراعاة« عند األستاذ الجامعي

تعزيز الثقة وتطوير الشخصية

د. خالد الخميس

أ.د. عالء السرابي 

ي�سرين مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد اأن اأ�سكر اهلل على 

ما مّن به علينا من نعمة الأمن والأمان يف بالدنا الغالية، قبلة 

اأرفع وافر ال�سكر وجميل  اأفئدة املوؤمنني، واأن  امل�سلمني ومهوى 

 – الأمني  �سمو ويل عهده  واإىل  املباركة،  امل�سرية  لقائد  الوفاء 

على ما يبذلونه من جهود مباركة واآراء نرية  يحفظهما اهلل – 

من  جاعلًة  والغايات،  لالأهداف  حمققة  يانعة،  ثمارها  جاءت 

هذا الوطن ح�سناً �ساخماً ينعم باخلري الوفري وبا�ستمرار عجلة 

النماء والتطوير.

زمالئي اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س:

لقيمة  وا�ست�سعار  وعطاء،  جهد  من  بذلتموه  ما  لكم  اأ�سكر 

املواطنة احلقة، ما جعلكم اأهاًل حلمل لواء العلم ور�سالته، فبكم 

ت�ساء �سمعة احلياة يف حما�سن اجلامعة من جديد، حني يتوافد 

باملعارف  بالتزود  الأمل  يحدوهم  الذين  امل�سرق  امل�ستقبل  بناة 

واملهارات، التي تدفع بهم نحو حتقيق ر�سالة الوطن.

ل يخفى عليكم ما تبذله اجلامعة من جهد لنبداأ عاماً حافاًل 

تعليمية جاذبة وحمفزة جعلت من  بيئة  بكل مفيد وجديد، يف 

واأ�ساليب  املتبادلة،  باملناق�سة  التعليمية:  للعملية  حمورا  املتعلم 

التدري�س وطرقه املتنوعة، وبتفعيل املواقع الإلكرتونية، ومنح كل 

طالب فر�سة ملعرفة �سبل التعلم الذاتي، وبتعميق التوا�سل البناء 

مع كل ع�سو من اأع�ساء هيئة التدري�س.

اإنني لأن�سد لكم عاماً تتجلى فيه روح امل�سوؤولية، وترتفع فيه 

م�ستويات الن�سباط واجلدية ممزوجة بالت�سجيع املتوا�سل لبناة 

امل�ستقبل، وحماة الوطن، وكلي ثقة بحكمتكم وتوجيهاتكم التي 

هدفها النجاح والتقدم.

اأبنائي الطالب والطالبات:

عدمت والعود اأحمد اإىل مقاعد العلم والدرا�سة، راجياً من اهلل 

اأن تكونوا حققتم الفائدة واملتعة يف اإجازتكم، واأبارك لكم هذا 

العام الدرا�سي فاأنتم من ي�ست�سرف امل�ستقبل الزاهر بالتطلع اإىل 

طموح ل يحد، و�سعي حثيث يتجدد.

�سركاء  اأنكم  اأبني  اأن  املنا�سبة  هذة  يف  لكم  تدفعني حمبتي 

وبراجمها  اجلامعة  خطط  يف  م�ساركتكم  نن�سد  حقيقيون، 

وم�ساريعها، وهذا ي�ستلزم منكم م�ساعفة اجلهد، والبحث عن 

ابتداًء  ذلك  للعمل على  وال�سعي  املعرفة يف مظانها احلقيقية، 

فيه  الرتاخي  الدرا�سي، وعدم  الف�سل  لهذا  الأول  الأ�سبوع  من 

غريه  على  اخلا�سة  قيمته  له  اأ�سبوع  فهو  اأهميته،  بعدم  ظناً 

بداية  اأقدامكم يف  ت�سعون  اليوم  اإنكم  تليه.  التي  الأ�سابيع  من 

وكالة  هي  وها  اهلل،  مب�سيئة  بالنجاح  احلافل  امل�ستقبل  طريق 

اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية تطلق عدداً من امل�ساريع 

والربامج التي ترتكز عليكم، وت�سعى لكم ومن اأجلكم، وكلنا اأمل 

يف حر�سكم على جامعتكم بالتفاعل معها وامل�ساركة يف م�سريتها 

وم�سريته،  الوطن  تنمية  يف  ي�سارك  فاجلميع  واجتهاد،  بجد 

ويرقى بطموحه نحو حتقيق ر�سالة الوطن.

اأهنئ اجلميع، واأقدر لكم جهودكم، واأ�سال اهلل اأن يكون عاماً 

درا�سياً حافاًل بالتميز والإبداع.

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

عام جديد حافل باالجتهاد
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لوحة الفعاليات

18 حمرم7 حمرم

19 حمرم11 حمرم

22 حمرم17 حمرم

18 حمرم10 حمرم

19 حمرم17 حمرم

29 حمرم17 حمرم

منتدىمؤتمر

مؤتمرملتقى

فعاليةمؤتمر

معرضمؤتمر

معرضمؤتمر

فعاليةمؤتمر

�سنرتال اجلامعة 4670000

مكتب معايل مدير اجلامعة 4677581

مكتب وكيل اجلامعة 4670109

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س���ؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  مكتب 

4670114
مكتب وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 4670527

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل  مكتب 

4670110
مكتب وكيل اجلامعة للم�ساريع 4672787

مكتب وكيل اجلامعة للتبادل املعريف ونقل التقنية 4670399

عمادة التعامالت الإلكرتونية والت�سالت 4675723

عمادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد 4674864

عمادة تط�ير املهارات 4670693

عمادة اجل�دة 4679673

عمادة ال�سنة التح�سريية 4696238

عمادة القب�ل والت�سجيل 4678294

عمادة الدرا�سات العليا 4677609

عمادة البحث العلمي 4673355

عمادة �س�ؤون الطالب 4677724

عمادة �س�ؤون املكتبات 4676148

عمادة �س�ؤون اأع�ساء هيئة التدري�س وامل�ظفني 4678727

ال�ست�سارية  وال��درا���س��ات  للبح�ث  ع��ب��داهلل  امللك  معهد 

4674222
مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات علي�سة 4354400

اأق�سام العل�م والدرا�سات الطبية للبنات بامللز 4785447

الإدارة العامة لالإعالم والعالقات اجلامعية 4678159

وكالة اجلامعة للتط�ير : 4698368

ر�سالة اجلامعة 4678781

م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي 4670011

والإ���س��ع��اف«  »ال��ط���ارئ  اجلامعي  خالد  امللك  م�ست�سفى 

4670445
م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي 4786100

م�ست�سفى امللك عبدالعزيز اجلامعي »الط�ارئ والإ�سعاف« 

4775607
اإ�سعاف اجلامعة 4671699

الأك��ادمي��ي��ة  باملنطقة  الآيل  احل��ا���س��ب  اأع��ط��ال  ب��الغ��ات 

4675557
بالغات ال�سيانة باملنطقة الأكادميية 4678666

�سيانة الهاتف باملنطقة الأكادميية 4675000

جممع اخلدمات 4673000

جممع امللك �سع�د التعليمي 4682066 / 4682068

اإدارة ال�سالمة والأمن اجلامعي »غرفة العمليات« 950

الدفاع املدين باجلامعة 0955

الإدارة العامة لل�سيانة: من داخل اجلامعة 1515

الإدارة العامة لل�سيانة: من خارج اجلامعة 0118061515

ارقام املدينة اجلامعية للطالبات

وكيلة اجلامعة ل�س�ؤون الطالبات  8051197

عميدة الكليات الإن�سانية     8053169

عميدة الكليات العلمية   8050063

الإن�سانية     بالكليات  وامل��ال��ي��ة  الإداري�����ة  ال�����س���ؤون  وك��ي��ل��ة 

8052555
الإن�سانية    للكليات  الأك��ادمي��ي��ة  لل�س�ؤون  اجلامعة  وكيلة 

8051555
وكيلة �س�ؤون الت�سغيل واخلدمات امل�ساندة    8053100

وكيلة عمادة �س�ؤون الطالب ل�س�ؤون الطالبات     8051447

ر�سالة اجلامعة الق�سم الن�سائي    8050913 

�سيانة املدينة اجلامعية للطالبات 53161  80

العيادة الطبية باملدينة اجلامعية للبنات:

0118054450 - 0118054451

أرقام 
تلفونات 
تهمك..

عمادة �ض�ؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س 

وامل�ظفني - وحدة خدمات من�ض�بي اجلامعة

»الأح�ال املدنية«

�  اإ�سدار �سهادة امليالد.

� اإ�سافة امل�اليد ل�سجل الأ�سرة� 

� تبليغ ولدة.

»اجل�ازات وال�ضتقدام«

� جتديد ج�از �سفر لل�سع�ديني.

� اإ�سدار تاأ�سريات ال�ستقدام لعّمال 

املنازل وال�سائقني.

� اإ�سدار اإقامة وجتديدها.

� متديد تاأ�سرية الزيارة للقادمني لزيارة 

من�س�بي اجلامعة املتعاقدين.

� تاأ�سرية خروج وع�دة.

»املرور«

� جتديد رخ�س القيادة.

� جتديد ال�ستمارة.

� ا�ستبدال ل�حات ال�سيارة

الخدمات 
الحكومية

الثالث للجمعية ال�سعودية للعالج الطبيعي

الوقت:  من ٩�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: اجلوهرة الغنية لتنظيم املعار�ص 

واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ال�سعودي االأردين لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

201٩

الوقت: من 10�ص اإىل٤م

اجلهة املنظمة: العربية االأوىل

املكان: فندق موفنبيك 

ال�سحة العاملي

والوقت:  من ٩�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: اإنفورما للمعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

 يوروموين 201٩ ال�سعودي

الوقت:  من ٨�ص اإىل٦م

اجلهة املنظمة: يوروموين للموؤمترات

املكان: فندق الفي�سلية 

�سعودي اأوف�سك 201٩

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة:�سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: الريتز كارلتون

ع�ست يا وطني الثاين

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: معار�ص ال�سرق االأو�سط

املكان: قاعة اأو�سا

حلول اأمن املعلومات ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 

اأفريقيا 201٩

الوقت: من ٨�ص اإىل ٣٫٤٥م

اجلهة املنظمة: فريت�سوبورت

املكان: فندق كراون بالزا الريا�ص 

األوان ال�سعودية

الوقت: من ٤م اإىل10م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 

الوطني

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات 

ال�سعودي الدويل لل�سالمة من احلرائق النفطية

الوقت:17 من ٨�ص اإىل 11٫٤٥م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص

املكان: فندق ريتز كارلتون الريا�ص

األوان ال�سعودية

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: اإنفورما للمعار�ص

املكان: الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني

الريا�ص الدويل للذكاء اال�سطناعي واأمتتة العمليات 

االآلية

الوقت:  من ٩�ص اإىل٤م

اجلهة املنظمة: �سركة عالقات

املكان: فندق ماريوت

اإندك�ص ال�سعودية

الوقت:  من ٩�ص اإىل ٥م

اجلهة املنظمة: دي ام جي للفعاليات

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات
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7 ربيع الأول1 �سفر

13 ربيع الثاين8 �سفر

18 جمادى الوىل22 �سفر

22 ربيع الأول4 �سفر

18 جمادى الوىل14 �سفر

18 جمادى الوىل24 �سفر

معرضمؤتمر

معرضمعرض

معرضمعرض

فعاليةمعرض

معرضمؤتمر

معرضمنتدى

سدوكو قاعدة اللعبة:

ال�����س���دوك��� ل��ع��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة 

ع��م��ل��ي��ات  دون  م���ن  ���س��ه��ل��ة، 

ح�سابية.

تتاألف �سبكتها من 81 خانة 

�سغرية، اأو من 9 مربعات كبرية 

يحت�ي كل منها على 9 خانات 

�سغرية.

على الالعب اكمال ال�سبكة 

 ،9 اىل   1 من  اأرق���ام  ب�ا�سطة 

مرة  رق��م  كل  ا�ستعمال  �سرط 

واحدة فقط، يف كل خط اأفقي 

ويف ك��ل خ��ط ع��م���دي ويف كل 

مربع من املربعات الت�سعة.

ر�سالة اجلامعة على تويرت 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على ان�ستغرام 

@rsksu
ر�سالة اجلامعة على قوقل بل�س

https://plus.google.com
ر�سالة اجلامعة على يوتيوب

youtube : ResalahKSU
 ر�سالة اجلامعة على الفي�س بوك

https://www.facebook.com/rsksu
ر�سالة اجلامعة على املوقع االكرتوين

http://rs.ksu.edu.sa/

تط�ير مقرتح للطرق املختلطة يف البحث العلمي

�سدر م�ؤخراً كتاب بعن�ان »تط�ير مقرتح للطرق املختلطة يف البحث العلمي« 

حممد  ج�اهر  وترجمة   ،Jessica T. DeCuir-Gunby الباحث:  مل�ؤلفه 

الزيد.

يعد الكتاب دلياًل عملياً مل�ساعدة طلبة الدرا�سات العليا والباحثني املبتدئني 

اإعداد مقرتح يف  الذين ي�اجه�ن �سع�بة يف  العلمية  التخ�س�سات  يف خمتلف 

جمال البحث املختلط، فاإعداد اأطروحة املاج�ستري اأو الدكت�راه هدف كل طالب 

بحثه،  مل��س�ع  ت�س�ر مقرتح  تقدمي  يتطلب  العليا، مما  الدرا�سات  وطالبة يف 

ويزداد الأمر �سع�بة عند اختيار منهجية وت�سميم البحث العلمي املنا�سب.

ال�سرتاتيجيات  اأح��د   )Mixed Methods( املختلطة  الطرق  وتعترب 

 )Quantitative( اجلديدة ن�عاً ما يف البحث العلمي، مقارنة بالبحث الكمي

والن�عي )Qualitative(، فهي اأكرث من جمرد دمج ما بني املنهجني، واأحياناً 

قد يك�ن ا�ستخدام واحدة من هاتني الطريقتني لي�س كافياً يف فهم الظاهرة البحثية ب�سكل متكامل.

ال�ضطرابات امل�ضاحبة لدى الأطفال ذوي ا�ضطرابات طيف الت�حد

�سهدت العق�د القليلة املا�سية زيادة كبرية يف عدد البح�ث والدرا�سات وامل�ؤلفات 

التي اأجريت على ا�سطراب طيف الت�حد، ومن �سمنها هذا املرجع احلديث كتاب 

مل�ؤلفه:  الت�حد«  طيف  ا�سطرابات  ذوي  الأطفال  لدى  امل�ساحبة  »ال�سطرابات 

Johnny I. Matson، وترجمة: اإبراهيم عبداهلل العثمان، والذي يقدم معل�مات 
�ساملة تتعلق مبفه�م الت�حد، وو�سائل التعرف على التالميذ ذوي الت�حد، وكذلك 

اأ�سكال الت�حد واأ�سبابه.

ثم يعر�س الكتاب طرق واإجراءات قيا�س ال�سطرابات امل�ساحبة يف املجالت 

النف�سية، والطبية، واحلركة والن�ساط. كما يناق�س الكتاب ال�سطرابات امل�ساحبة 

وال�سرع،  الن�م،  وا�سطرابات  التغذية،  ا�سطرابات  وت�سمل:  الت�حد؛  ل�سطراب 

والإعاقة الفكرية، وا�سطراب التنا�سق النمائي.

إصدارات دار جامعة الملك سعود

مفكرة الشهر

ال�سنوي الثالث للهيئة العامة للغذاء والدواء

الوقت: من ٩�ص اإىل10م

اجلهة املنظمة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

الدويل ال�سعودي للنقل واخلدمات اللوج�ستية 201٩

الوقت:  من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

البناء ال�سعودي 201٩

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص

املكان: مركز الريـا�ص الـدويل للمعار�ص واملوؤمترات

ال�سعودي الدويل الثاين لل�سيدلة 201٩

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: اأول عربية للمعار�ص واملوؤمترات

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

الزراعي ال�سعودي

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

ال�سعودي للبال�ستيك وال�سناعات البرتوكيماوية

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

رايات

الوقت:  من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: راية لتنظيم املعار�ص واملوؤمترات

املكان: قاعة اخلزامى للمنا�سبات واملوؤمترات

�سعودي موبايل �سو

الوقت:  من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: جمموعة ال�سدمي املا�سي لتنظيم 

املوؤمترات واملعار�ص

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

�سال�سل االإمداد واخلدمات اللوج�ستية 201٩

الوقت: من ٨�ص اإىل ٤م

اجلهة املنظمة: مكا�سب ال�سرق

املكان: فندق الفور�سيزنز

ال�سعودي للطباعة والتغليف

الوقت: من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

االأ�سرة ال�سعودية الثاين

الوقت: ـ من ٩�ص اإىل٨م

اجلهة املنظمة: جمل�ص �سوؤون االأ�سرة

املكان: جمل�ص �سوؤون االأ�سرة - طريق الدمام

املوؤمتر الدويل لل�سياحة

الوقت:  من ٤م اإىل 10م

اجلهة املنظمة: �سركة معار�ص الريا�ص املحدودة

املكان: مركز الريا�ص الدويل للموؤمترات واملعار�ص

حمرم

1441ه�

( �سبتمرب )

2019م



�أن  �إىل  حديثة  در����س��ة  �أ���س��ارت 

�لنوم �أقل من �ست �ساعات يف �ليوم، 

بالزهامير  �لإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  ي��زي��د 

ومر�ض باركن�سون و�لت�سلُّب �ملتعّدد، 

بحدوث  �ل��ن��وم  قلة  تتابع  ويت�سبب 

�لإدر�ك  ع��ل��ى  خ��ط��رة  ت���اأث���ر�ت 

و�لرتكيز و�لوظائف �لد�خلية جل�سم 

�لإن�سان، حيث يتوقف ن�ساط �ملئات 

معدلت  �نخفا�ض  مع  �جلينات  من 

�ساعات  �ست  م��ن  �أق���ل  �إىل  �ل��ن��وم 

يف �ل��ي��وم. وح���ذرت �ل��در����س��ة �لتي 

يوب�سال  جامعة  باحثون يف  �أجر�ها 

�ل�سويدية �لطالب و�لطالبات خا�سة 

يف مو��سم �لختبار�ت من قلة �لنوم 

�أن  ميكن  �لنوم  نق�ض  �أن  ووج��دت 

بالطريقة  ب��ال��دم��اغ  �ل�سرر  يلحق 

نف�سها �لتي يلحقها �لتعّر�ض ل�سربة 

على �لر�أ�ض، وهذ� قد يعني �أن عدم 

�إىل  د  ت�سَدّ قوية  لكمة  ي�سبه  �لنوم 

ر�أ�سك.

�ل�����س��ب��اب  �إن  �ل��ب��اح��ث��ون  وق����ال 

�لدر��سة،  �سملتهم  �لذين  �لأ�سحاء 

�أظهرو� �رتفاعاً يف �ملو�د �لكيميائية 

يف  ر  ت�سُرّ �إىل  ت�سر  �لتي  نف�سها 

عن  �مل�سوؤول  �لباحث  وقال  �لدماغ، 

بينيديكت،  كري�ستيان  �ل��در����س��ة، 

 »NSE« �لكيميائيتني  �مل��ادت��ني  �إن 

و»S-100B« هما موؤ�سر�ن حيويان 

�أن  وق��د وج��د  �ل��دم��اغ،  ر  ت�سُرّ على 

�رتفعت  �لدم  يف  �ملادتني  م�ستويات 

دون  من  بقيت  �لتي  �ملجموعة  لدى 

نوم طو�ل �لليل، ومع �أن ذلك مل يكن 

�لتعّر�ض  عند  يح�سل  �لذي  باحلد 

جلرح يف �لر�أ�ض، لكن �لرتفاع كان 

ملحوظاً.

وذكر �لباحثون يف �ملجلة �لر�سمية 

�لتي ت�سدر عن �لأكادميية �لوطنية 

قد  �لبحث  ذل��ك  نتائج  �أن  للعلوم 

�لذي  �ل�سرر  �إدر�ك  على  ت�ساعد 

�لإن�سان،  ب�سحة  �لنوم  قلة  تلحقه 

و�ل�سمنة  و�ل�سكري  �لقلب  فاأمر��ض 

كلها  �لدماغ،  وظائف  يف  و�ل�سعف 

�لنوم،  با�سطر�بات  ترتبط  �أمر��ض 

�ساعات  بعد عدد  يعرف  �أنه مل  �إل 

�لنوم �لقليل �لذي قد ي�سبب حدوث 

مثل ذلك �خللل �ل�سحي.

اإلدارة العامة واالقتصاد
د. �أحمد �ل�سيد �لدقن

»�لإد�رة  ك��ت��اب  ���س��م 

�ل���ع���ام���ة و�لق��ت�����س��اد« 

�ل�سيد  �أح��م��د  للدكتور 

�لإد�رة  �أ�ستاذ  �لدقن، 

�ل����ع����ام����ة �مل�������س���ارك  

�لإد�ري��ة  �لعلوم  بكلية 

�ل�ساد�ت  ب��اأك��ادمي��ي��ة 

�لعامة  �لإد�رة  ومعهد 

�ل�سادر  ب��ال��ق��اه��رة، 

�لعربية  �ملنظمة  عن 

�لإد�ري������ة  للتنمية 

�ل��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة 

�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة، 

قدم  ف�سول  �ستة 

ج��دي��دة  م�ساهمة  خ��الل��ه��ا  م��ن 

يف علم �لإد�رة �لعامة، وبالتحديد يف فرع �لإد�رة �لقت�سادية 

دلياًل  يعترب  �أن  ميكن  مبا   –Economic Management
يف  �لبحث  �إىل  �ل�ساعني  و�ملمار�سني  لالأكادمييني  مر�سًد� 

�إىل  �ل�ساعني  �أو  �لليرب�يل،  بالقت�ساد  �لعامة  �لإد�رة  عالقات 

�لقيام بالإد�رة �لقت�سادية و�لإ�سالح �لإد�ري.

�لقت�ساد �لليرب�يل

�لإد�رة  عالقة  يف  و�لتطبيق  �لنظرية  ب��ني  �لكتاب  جمع 

علم  مد�ر�ض  تطور  حلل  حيث  �لليرب�يل؛  بالقت�ساد  �لعامة 

�لإد�رة  ومدر�سة  �لكال�سيكية  �ملدر�سة  م��ن  �لعامة  �لإد�رة 

�جلديدة  �لعامة  �خل��دم��ة  وح��رك��ة   NPM �جل��دي��دة  �لعامة 

NPS و�رتباط هذ� �لتطور بتطور �ملد�ر�ض �لفكرية لالقت�ساد 
 ،Classical Liberalis لليرب�يل من �لليرب�لية �لكال�سيكية�

 ،Conservative Liberalism �ملحافظة   و�لليرب�لية 

 ،Paleo Liberalism �لقدمية  �أو  �لبد�ئية  و�لليرب�لية 

و�لليرب�لية   ،Ordo Liberalism �ملنظمة  و�لليرب�لية 

�جلديدة  و�لليرب�لية   ،Social Liberalism �لجتماعية 

Neo Liberalism كما حلل تطور �لدور �لفعلي لدور �لإد�رة 
بتطور  �لتطور  هذ�  و�رتباط  �لر�أ�سمالية  �لدول  يف  �حلكومية 

و�لتطور�ت  �لليرب�لية  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات  لتوجهات  �آخر 

�لقت�سادية �لعاملية.

�مل�سوؤولية �لجتماعية

كما قدم �لكتاب حتلياًل علمًيا لن�ساأة وتطور مفهوم �مل�سوؤولية 

و�لقت�ساد،  �لعامة  �لإد�رة  بني   CSR لل�سركات  �لجتماعية 

و�أي�ًسا قدم �إطاًر� عملًيا مقرتًحا لتقومي تطبيق هذه �مل�سوؤولية، 

وكذلك حتلياًل علمًيا ملنطلقات جناح �لإ�سالح �لإد�ري �ملوجه 

لدعم �قت�ساد �ل�سوق، و�أخًر� قدم �لكتاب �إطاًر� مقرتًحا لدور 

�لإد�رة �حلكومية يف �قت�ساد �ل�سوق وهيكلها �لتنظيمي.

تطور �لدور �ملعياري

�لليرب�يل  و�لقت�ساد  �لعامة  �لإد�رة  �أن  �لكتاب  وك�سف 

ل��الإد�رة  �لفعلي  �ل��دور  تطور  �أن  و�أك��د  و�ح��دة؛  لعملة  وجهان 

�حلكومية يف �لقت�ساد �لليرب�يل يعرب عن تطور �لدور �ملعياري 

Normative Role لالإد�رة �حلكومية يف مد�ر�ض �لقت�ساد 
�لليرب�يل، كما بني �أن مد�ر�ض �لقت�ساد �لليرب�يل وممار�سات 

لتدخل  �ملنطقية  �لأ�س�ض  قدمت  �لكربى،  �لر�أ�سمالية  �ل��دول 

�ملناف�سة،  حماية  عرب  �ل�سوق  �قت�ساد  يف  �حلكومية  �لإد�رة 

�إىل  و�ل�سعي  �لعاملني،  حقوق  وحماية  �مل�ستهلك،  وحماية 

�لو�سول �إىل �حلد �لأق�سى لت�سغيل �ملو�رد �لب�سرية، م�سر�ً �إىل 

بالأ�سا�ض  �لفكرية جاء  �لعامة ومد�ر�سه  �لإد�رة  �أن تطور علم 

كما  �لليرب�لية،  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات  توجهات  لتطور  نتاجاً 

نتاًجا  �ل�سوق  �قت�ساد  يف  �حلكومية  �لإد�رة  دور  تطور  ج��اء 

للتطور�ت �لعاملية لالقت�ساد �لليرب�يل.

توجه جديد

�مل�سوؤولية  مفهوم  وت��ط��ور  ظ��ه��ور  �أن  �إىل  �لكتاب  و�أ���س��ار 

مد�ر�ض  لتطور�ت  نتاًجا  ك��ان   CSR لل�سركات  �لجتماعية 

�لأ�س�ض  وتطور  �لعامة  �لإد�رة  ومد�ر�ض  �لليرب�يل  �لقت�ساد 

�ملنطقية �لفل�سفية �لتي ي�ستند �إليها؛ مما جعل �لباحث يتو�سل 

تطبيق  لقيا�ض  ولإطار مقرتح  �ملفهوم  لهذ�  �سامل  تعريف  �إىل 

جناح  �رتباط  على  موؤكًد�  لل�سركات،  �لجتماعية  �مل�سوؤولية 

�لإ�سالح �لإد�ري يف دعم �قت�ساد �ل�سوق بانطالق هذ� �لإ�سالح 

لالقت�ساد  فكرية  م��د�ر���ض  ع��ن  تعرب  فل�سفية  توجهات  م��ن 

 Social �لجتماعية  �لليرب�لية  مدر�سة  بالتحديد  �لليرب�يل، 

�لعامة، وهو  �لإد�رة  Liberalism وعن توجه جديد يف علم 
.New Public Service حركة �خلدمة �لعامة �جلديدة

�إطار مقرتح

�لإد�رة  ل��دور  مقرتح  �إط��ار  �إىل  �لتو�سل  �إمكانية  و�أو���س��ح 

�حلكومية وهيكلها �لتنظيمي يف �قت�ساد �ل�سوق، بال�ستناد �إىل 

�فرت��سات �أ�سا�سية و�أ�س�ض منطقية رئي�سة وفرعية قادت �إىل 

تاأطر دور �لإد�رة �حلكومية يف �قت�ساد �ل�سوق و�آليات وهيكل 

تنظيمي مقرتح لهذ� �لدور يحمل موؤ�سر�ت لقيا�ض �أد�ئه؛ مبا 

يوؤدي يف �لنهاية �إىل معادلت �أ�سا�سية ورئي�سة ل�سبط �قت�ساد 

�ل�سوق و�سمان ��ستقر�ره ومنوه من خالل دور �لإد�رة �حلكومية 

يف هذ� �لقت�ساد.

قــــــــــــــــرأت لك..

�أعدتها  بحثية  در����س��ة  ك�سفت 

كلية  عميدة  �لفوز�ن،  هيا  �لدكتورة 

بن  �سعود  �مللك  بجامعة  �لتمري�ض 

عبد�لعزيز للعلوم �ل�سحية، �أن ن�سبة 

�ل�سعودية  �ملمر�سة  �أد�ء  عن  �لر�سا 

لدى �ملر�سى �ملنومني يف �مل�ست�سفيات 

 95 تقارب  �أ�سرهم،  من  ومر�فقيهم 

�سبعة  �لدر��سة  وتناولت  �ملائة،  يف 

ب��اأ���س��ول  �مل��ع��رف��ة  �سملت  حم����اور، 

�ملعلومات،  وتقدمي  �لتمري�ض  مهنة 

و�مل����ه����ار�ت �ل�����س��ري��ري��ة، و�ل��ع��ن��اي��ة 

باملري�ض، ومهار�ت �لتو��سل، و�لقدرة 

لإ�سر�ك  �إ�سافة  �لقر�ر،  �تخاذ  على 

و�ل�سلوك  �ملري�ض،  رعاية  �لأه��ل يف 

�لدر��سة  وتعد  للممر�سة.  �ملهني 

�مللك  م��رك��ز  م��ّول��ه��ا  �ل��ت��ي  �لبحثية 

�لطبية  لالأبحاث  �لعاملي  ع��ب��د�هلل 

يف  �لن�سر  قبول  وح��ازت  باجلامعة 

�لعلوم  لأبحاث  �لأمريكة  �ل��دوري��ة 

على  نوعها  م��ن  �لأوىل  �لطبيعية، 

يف  �أج��ري��ت  حيث  �ململكة،  م�ستوى 

4 م���دن ط��ب��ي��ة ه���ي: م��دي��ن��ة �مللك 
�ل��ري��ا���ض،  يف  �لطبية  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 

�لطبية يف  �مللك عبد�لعزيز  ومدينة 

�لعزيز  عبد  �مللك  وم�ست�سفى  جدة، 

يف �لأح�ساء، وم�ست�سفى �لإمام عبد 

�لرحمن بن في�سل يف �لدمام.

در��سة  خل�ست  م��و�ز  �جت��اه  ويف 

�لأطباء  تعامل  تف�سيل  �إىل  م�سابهة 

م��ع �مل��م��ر���س��ة �لأج��ن��ب��ي��ة ب���دل من 

�ل�سعودية، بينما يوؤيد �ملر�سى �لتعامل 

مع �ملمر�سة �ل�سعودية نظر� لتو�فق 

و�ل�سعور  و�ل��ع��اد�ت  و�ل��دي��ن  �للغة 

ن�سبة  �أن  �لدر��سة  وبينت  بالنتماء، 

�ململكة  يف  �ل�سعوديات  �ملمر�سات 

�ملائة فقط من  �إىل 34.4 يف  ت�سل 

�لقطاع،  ه��ذ�  يف  �لعامالت  جممل 

يف ح���ني ي��ف��وق ع���دد �مل��م��ر���س��ات 

�لأجنبيات ثالثة �أ�سعاف �ل�سعوديات 

فيما  وح��ده��ا،  �لريا�ض  منطقة  يف 

من  �ملمر�سات  ت�سرب  ن�سبة  ت�سل 

كليات �لتمري�ض �إىل 25 يف �ملائة من 

جمموع �مللتحقات بهذ� �ملجال.

كما �أ�سارت �لدر��سة �إىل �أن هناك 

�سوء توزيع للممر�سات �ل�سعوديات يف 

�ملر�كز �ل�سحية، �إذ بينت �أن �ملمر�سات 

�ل�سعوديات يعملن يف �ملر�كز �ل�سحية 

�أن تعدد  �أك��ر من �مل�ست�سفيات، كما 

له  تر�بط  دون  �ل�سحية  �لقطاعات 

جو�نب �سلبية ت�سعف �خلربة وبر�مج 

�لتدريب وت���وؤدي �إىل �لزدو�ج��ي��ة يف 

��ستغالل  فر�ض  ي�سيع  مم��ا  �لعمل، 

و�ملعامل  ك��الأج��ه��زة  �ملتاحة  �مل����و�رد 

وو�سائل �لتدريب وكذلك �لكو�در �لعاملية 

�ملدربة �لتي تعمل يف �مل�ست�سفيات عن 

ت�ستغل  ول  �ل��ذ�ت��ي  �لت�سغيل  طريق 

لتدريب �ل�سعوديني.

���س��رورة  �إىل  �ل��ب��اح��ث��ة  ودع����ت 

يف  �ل�سعوديات  �ملمر�سات  ت��وزي��ع 

�مل�ست�سفيات على �لأق�سام �لن�سائية، 

�إذ �إن �لختالط � بناء على �لدر��سة 

�ملمر�سة  لعمل  �لعو�ئق  �أح��د  يعد   �

تكون  �أن  بد  ل  �أن��ه  كما  �ل�سعودية، 

�ملناوبة �لليلية من ن�سيب �لذكور مع 

�سرورة توفر و�سيلة مو��سالت �آمنة 

�أثناء �حلاجة للمناوبة �لليلية، و�إعطاء 

يوم ر�حة بعد �ملناوبة �لليلية، كما هو 

معمول به يف �لدول �ملتقدمة، وكذلك 

�إىل  �إ�سافة  �لع�سكرية،  �ملناوبات  يف 

للممر�سات،  �ملادية  �حلو�فز  زي��ادة 

�أق�سام  يف  منهن  يعملن  من  خا�سة 

و�أق�سام  �مل��رك��زة  و�لعناية  �ل��ط��و�رئ 

�لعدوى و�جلر�حة.

�أجر�ها  م�سحية  در��سة  ك�سفت 

�لإل��ك��رتوين  لالأمن  �لوطني  �ملركز 

�مل����رور  ك��ل��م��ة  �أن  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف 

��ستخد�ما  �لأكر  هي   »123456«

�حل�سابات  من  �لكثر  �خ��رت�ق  يف 

�لإلكرتونية، موؤكدة وجود فجو�ت يف 

�لإلكرتونية،  باملخاطر  �لنا�ض  وعي 

�لتي قد جتعل �لنا�ض عر�سة خلطر 

�ل�ستغالل.

لالأمن  �لوطني  �ملركز  حلل  وقد 

ق��و�ع��د  بريطانيا  يف  �لإل���ك���رتوين 

�ل���ب���ي���ان���ات �ل���ع���ام���ة ل��ل��ح�����س��اب��ات 

�ملخرتقة ملعرفة �لكلمات و�لعبار�ت 

و�لت�سل�سالت �لتي ي�ستخدمها �لنا�ض 

حل�ساباتهم  �ل��دخ��ول  ���س��ف��ر�ت  يف 

�لإلكرتونية، وك�سف �مل�سح �أن �لأرقام 

�أكر  »123456« ظهرت  �ملت�سل�سلة 

م��ن 23 م��ل��ي��ون م���رة يف ���س��ف��ر�ت 

وجاءت  �للكرتونية،  �ملو�قع  دخول 

 »123456789« �لثانية  �ملرتبة  يف 

�سعبة  لي�ست  رقمية  متو�لية  وهي 

على �لخ��رت�ق، وج��اءت �سفرة مثل 

»1111111« من بني �لأكر �سيوعا 

يف �ل�ستخد�م.

�ل���دوري  ب��اأن��دي��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 

تخمني  ي�سهل  �ل��ت��ي  �لإجن��ل��ي��زي 

����س��ت��خ��د�م��ه��ا يف ���س��ف��ر�ت دخ��ول 

�حل�سابات �لإلكرتونية، ك�سف �مل�سح 

عن �أن »ليفربول« كان �لأكر �سيوعا 

ويليه ت�سيل�سي يف �ملركز �لثاين.

�لفني  �مل��دي��ر  ليفي،  �إي���ان  وق��ال 

�لإلكرتوين  لالأمن  �لوطني  للمركز 

�ل��ذي��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا: »�ل���ن���ا����ض  يف 

�أ���س��م��اء  �أو  ك��ل��م��ات  ي�����س��ت��خ��دم��ون 

�مل��رور  كلمات  �سياغة  يف  م�سهورة 

خلطر  ع��ر���س��ة  �أنف�سهم  يجعلون 

�لخرت�ق �لإلكرتوين«.

�أن  لأح���د  و�أ����س���اف: »ل مي��ك��ن 

با�ستخد�م  ح�سا�سة  بيانات  يحمي 

مثل  ب�سهولة،  تخمينه  ميكن  �سيء 

�لأن��دي��ة  �أ�سماء  �لأوىل،  �أ�سمائهم 

�ل��ف��رق  �أو  �ل���ق���دم  ل��ك��رة  �مل��ح��ل��ي��ة 

�ملو�سيقية �لتي يحبونها«.

�مل�سحية  �لدر��سة  نتائج  ونُ�سرت 

لالأمن  �لوطني  �ملركز  موؤمتر  قبيل 

�لذي عقد  �لإلكرتوين يف بريطانيا 

من   25 �إىل   24 م���ن  �ل���ف���رتة  يف 

�إبريل/ ني�سان يف غال�سكو.

»123456« شفرة الحسابات اإللكترونية 
لماليين البريطانيين

دراسة: تأثيرات خطيرة لقلة النوم على اإلدراك

95٪ نسبة الرضى عن أداء الممرضة السعودية

حذرت الطالب والطالبات ب�شكل خا�ص

رغم اأن الأطباء يف�شلونها »اأجنبية«
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اأبرز كتاب »التفكري النقدي عند 

العرب« ملوؤلفه الدكتور عي�سى علي 

التي  النقدية  الأف��ك��ار  ال��ع��اك��وب، 

العربية  ال��ذه��ن��ي��ات  بها  ان�سغلت 

الناقدة، وطبيعة ت�سوراتها لق�سايا 

الأدبي عند عرب اجلاهلية،  النقد 

واإخ�ساع اجلمايل للديني يف ال�سعر 

اأيام  الأدب��ي  النقد  الإ�سالم ويف  يف 

الأم��وي��ن، م��ن خ��الل درا���س��ة كتب 

طبقات فحول ال�سعراء لبن �سالم، 

والبيان والتبين للجاحظ، وال�سعر 

وال�����س��ع��راء لب���ن ق��ت��ي��ب��ة، وم��ع��ي��ار 

ال�سعر  ونقد  طباطبا،  لبن  ال�سعر 

الطائين  ب��ن  وامل��وازن��ة  ل��ق��دام��ة، 

لالآدمي، والو�ساطة ودلئل الإعجاز 

حلازم  البلغاء  ومنهاج  للجرجاين، 

القرطاجني.

كتابه  م��ق��دم��ة  امل��وؤل��ف  ا�ستهل 

ال��ط��الب  حت�����س��ي��ل  اإن  ب���ال���ق���ول: 

يحر�ص  اأن  ينبغي  م��ا  اأظ��ه��ر  م��ن 

ويقت�سي  وامل��رب��ون،  املعلمون  عليه 

امل��راد  العلمية  امل��ادة  حتديد  ذل��ك 

عنا�سرها  وت�سنيف  اإي�����س��ال��ه��ا، 

م�سكلها،  واإي�����س��اح  وم��ك��ون��ات��ه��ا، 

وتقدميها اإىل الدار�سن وفق منهج 

يف  ي�سهم  معرفياً  زاد  منها  يجعل 

اإعداد �سخ�سية قادرة 

على ارتياد اآفاق العلم 

العليا،  م�ستوياته  يف 

احلياة  غمار  وخو�ص 

العلمية املنتجة.

وق�����د ال����ت����زم مب��ا 

الكتاب  فجاء  ا�ستهل، 

الفكرة  ع��ل��ى  م��رك��زاً 

الرئي�سية  ال��ن��ق��دي��ة 

عند كل ناقد وبلورتها 

وحت��دي��د م��ك��ان��ه��ا يف 

العربي  النقد  ف�ساء 

ال����ق����دمي، ح��ت��ى ب��دا 

تاريخ  كاأنه يف  الكتاب 

الأف����ك����ار ال��ن��ق��دي��ة، 

و���س��رف امل���وؤل���ف كل 

ج��ه��وده وق��درات��ه اإىل 

العربي  النقد  تقدمي 

ال��ذي  النحو  على  العلم  ل��ط��الب 

ي��ج��ع��ل م��ن��ه راف�����داً ف��ك��ري��اً ي��ري 

ثقافتهم النقدية، وميكنهم من متثل 

الن�سو�ص، مما  اأ�سباب اجلمال يف 

واعتزازهم  باأنف�سهم،  ثقتهم  يقوي 

الإ�سالمية،  العربية  ب�سخ�سيتهم 

مناهل  ارت��ي��اد  �سبل  لهم  ويي�سر 

الثقافة الإن�سانية.

العربي  النقد  تاريخ  عن  حتدث 

الع�سر اجلاهلي حتى  القدمي منذ 

وج��اء  امل��ت��اأخ��ر،  العبا�سي  الع�سر 

الف�سل  بداأ  ف�ساًل؛  ع�سر  اثني  يف 

عند  ال��ن��ق��دي��ة  ب��ال��ظ��واه��ر  الأول 

ع���رب اجل��اه��ل��ي��ة وم���ا ق��دم��وه من 

خالل  من  الفطري  النقد  بدايات 

اأحا�سي�سهم اجلمالية، ويف الف�سلن 

املظاهر  اأب��رز  نقل  والثالث  الثاين 

الع�سرين  يف  ال��ن��ق��دي��ة  والأف���ك���ار 

الإ�سالمي والأموي وركز على الآراء 

والفقهاء  والأمراء  للخلفاء  النقدية 

لبع�صٍ  بع�سهم  وال�سعراء  والن�ساء 

يف ذلك الع�سر.

ف�سال  املتبقية  الف�سول  وجعل 

در�سها  م�سهور،  نقدي  كتاب  لكل 

فيه  ع��ر���ص  م�ستفي�سة،  درا���س��ة 

م��ادة كل منها، ورك��ز على ما فيها 

�ساحبها  اأ�سافها  نقدية  اأفكار  من 

اإىل النقد، وما يف كل من تطبيقات 

ن��ق��دي��ة ج���دي���دة، مت��ي��ز ف��ي��ه��ا عن 

وعلى  خاللها  لنا  فقدم  الآخ��ري��ن؛ 

ال��ط��ري��ق��ة امل�����س��ار اإل��ي��ه��ا، ك��ت��اب 

»ط��ب��ق��ات ف��ح��ول ال�����س��ع��راء« لب��ن 

�سالم اجلمحي، و»البيان والتبين« 

و»ال�سعر  للجاحظ،  و»احل���ي���وان« 

و»ع��ي��ار  ُقتيبة،  لب��ن  وال�����س��ع��راء« 

ال�����س��ع��ر« لب���ن ط��ب��اط��ب��ا، و»ن��ق��د 

ال�سعر« لقدامة بن جعفر، و»املوازنة 

بن الطائين« لالآمدي، و»الو�ساطة 

للقا�سي  وخ�سومه«  املتنبي  ب��ن 

اجل���رج���اين، و»اأ����س���رار ال��ب��الغ��ة« 

لعبدالقاهر  الإع���ج���از«  و»دلئ����ل 

اجلرجاين، و»منهاج البلغاء و�سراج 

الأدباء« حلازم القرطاجني.

واأ�سرته  لنف�سه  ال�سعادة  لتحقيق  ي�سعى  كلنا 

وحميطه، لكن قلياًل منا هم من يحققون تلك 

ال�سعادة، اإذا مل ت�سعر باأي اإجناز اأو �سعادة يف 

حياتك، فرمبا يجب عليك اإعادة تقييم هدفك 

منها، ل تقلق، مل يفت الأوان بعد لتعي�ص احلياة 

ذات  �سعيدة  حياة  تريد  بالطبع  تريدها،  التي 

هدف، لكن ما هو الهدف وكيف حتدده؟ اإليك 

معرفة  اإىل  �ستقودك  التي  اخل��ط��وات  بع�ص 

اجلواب.

اأول- قيم اهتماماتك:

اليومية  الأعمال  تدوين  من خالل  ذلك  يتم 

من  الغر�ص  لذلك  خا�ص  بدفرت  والحتفاظ 

تريد،  ما  كل  تدوين  على  ي�ساعدك  اأن  �ساأنه 

باأهدافك  اخلا�سة  اأف��ك��ارك  درا���س��ة  ث��م  وم��ن 

ومواطن  م�ساعرك  درا�سة  وكذلك  احلياة،  يف 

اأن  ماذا حتب  نف�سك  ا�ساأل  ثم  لديك،  ال�سرور 

تقوم به وما تفعله حاليا، وما حتتاج اإىل تغيريه 

من اأجل حياة هادفة.

ثانيا- اجعل لك قدوة اأو �سخ�سية ملهمة:

يف  ر  فكِّ امللهمة،  ال�سخ�سيات  ع��ن  ابحث 

الذين  الأ�سخا�ص 

ي��ل��ه��م��ون��ك، رمب��ا 

ي���ك���ون���ون زع��م��اء 

���س��خ�����س��ي��ات  اأو 

اأو  ت����اري����خ����ي����ة 

ح����ت����ى اأف����������راد 

يف  تعرفهم  مم��ن 

ملاذا  ر  فكِّ حياتك، 

د  يلهمونك، ثم حدِّ

الأفعال وال�سفات 

ال�����ت�����ي ل���دي���ه���م 

تكون  اأن  وتتمنى 

اأي�ساً،  اأنت  لديك 

جانب  بكل  تقتدى  اأن  يجب  ل  اأن��ه  تذكر  لكن 

بال�سفات  تعامل  بل  �سخ�سياتهم،  جوانب  من 

التي حتبها تلك يف حياتك اليومية لتكون جزءاً 

اأ�سا�سياً منها.

ثالثا- انطلق نحو حتقيق اأهدافك

هناك  ب��رتك��ي��ز،  ال�سخ�سية  مهامك  اك��ت��ب 

حياتك،  من  الهدف  يف  للتفكري  اأخرى  طريقة 

هام  بيان  مبثابة  وكاأنه  عليه  الرتكيز  وهي  األ 

مبهامك املطلوبة، رمبا ترغب يف حتويل هدفك 

وهذا  الأهمية،  غاية  يف  ه��دف  اإىل  اخلا�ص 

يجعله مييل اإىل اتخاذ �سكل عملي اأكر ن�ساطاً.

عن  ت��وق��ف  ن��واي��اك،  ع��ل��ى  لتتعرف  ��ل  ت��اأمَّ

حماولة ار�ساء الآخرين، حتى اإذا كان هدفك 

ذا ط��اب��ع اج��ت��م��اع��ي، ف���اإن حم��اول��ة اإر���س��اء 

بالتاأكيد،  يعوقك  �سوف  حولك  من  الآخرين 

تاأكد اأن اأفعالك اليومية هي من اختيارك اأنت 

ل الآخرين.

اأهم �سيء يف خطتك هي تق�سيم قائمة املهام 

اإىل: مهام ق�سرية املدى، مهام متو�سطة املدى، 

مهام طويلة املدى، ومبجرد اأن تنتهي من حتديد 

فوراً  ابداأ  اأهدافك،  لتحقيق  املطلوبة  الأعمال 

يف تنفيذها. ابداأ بتنفيذ الأعمال ق�سرية املدى 

طويلة  الأعمال  قائمة  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع 

التفكري  من  بدلً  للعمل  الجتاه  اأحياناً  املدى. 

ب�سدة يف الأمور ميكنه اأن يجلب لك مزيداً من 

الو�سوح و ال�سعادة.

»التفكير النقدي عند العرب«

فكر خارج 
الصندوق

تحديد األهداف سبيلك لتحقيق السعادة

صورة نقدية

قضية طالبية
الفصول الصيفية بين اإليجابية 

والسلبية
حممد عبداجلليل

يف حوار اأجري مع عدد من الطالب حول الف�سول ال�سيفية، 

بها  اأحدهم  �سارك  وهل  منها،  وا�ستفادتهم  عليها  اإقبالهم  ومدى 

وما تقييمهم لها؛ اأكد اأغلبية امل�ساركن اأهميتها وفائدتها للطالب 

واأنها توفر فر�سة كبرية ل�ستثمار الوقت وتعديل امل�ستوى وحتقيق 

النتائج الإيجابية..

ا�ستثمار الوقت

الآداب،  كلية  معلومات،  علم  تخ�س�ص  اجلبريي،  عبدالرحمن 

الوقت  ا�ستثمار  ناحية  من  جيدة  اأنها  اأرى  قال:  الثاين،  امل�ستوى 

حيث اإنها توفر فر�سة كبرية ملن ل يود ق�ساء اإجازته يف مناطق 

خارج الريا�ص، ويف الأغلب ت�سهم هذه الربامج يف تطوير مهارات 

الطالب وتهيئهم للم�ستقبل، واأنا اأود اأن اأ�سارك يف اأحدها واأطور 

نف�سي من خاللها خالل م�سرية درا�ستي اجلامعية اإن �ساء اهلل.

خربات ومعارف

الثاين:  امل�ستوى  الآداب،  كلية  تاريخ،  العجمي،  فهد  عبداهلل 

مفيدة جداً من ناحية اأن الطالب ي�ستطيع ا�ستغالل وقته وا�ستثمار 

قدراته واكت�ساب خربات ومعارف منها يف جمال التخ�س�ص ب�سكل 

خا�ص وجمال مهارات التعامل مع ال�سعوبات وجتاوز التحديات، 

ورغم اأين مل اأ�سارك بها حتى الآن اإل اأنني اأنوي امل�ساركة بها يف 

ال�سنوات القادمة باإذن اهلل.

اأن�سح اجلميع بها

والن�ساط  الريا�سة  علوم  كلية  تدريب،  العمري،  حممد  �سالح 

الدرا�سة  فرتة  ت�سريع  ناحية  من  جيدة  الثالث:  امل�ستوى  البدين، 

ال�ستمتاع  من  الطالب  حت��رم  لكنها  الرتاكمي،  املعدل  وتعديل 

والأ�سحاب،  والأق��ارب  الأه��ل  مع  منا�سبة  فرتة  وق�ساء  باإجازته 

واأرى اأنها منا�سبة للجميع وخا�سة من هم على وجه تخرج.

ل تنا�سبني

�سعيد الديوايل ميكائيل، لغة عربية، كلية الآداب، دكتوراه: اأرى 

من  كبرية  ل�سريحة  ومنا�سبة  اإيجابية  فر�سة  ال�سيفي  الف�سل  اأن 

ل�سريحة  منا�سب  غري  الوقت  ذات  يف  لكنه  والطالبات،  الطالب 

اأخرى وبخا�سة املنهم املرتبطون بارتباطات والتزامات عائلية، اأو 

فرتة  يف  بلدانهم  اإىل  لل�سفر  ي�سطرون  الذين  الوافدون  الطالب 

ال�سيف.

اخت�سار الطريق

الثاين:  امل�ستوى  الآداب،  كلية  معلومات،  علم  ال�سهري،  �سامر 

للطالب  وبخا�سة  الطريق  اخت�سار  يف  وت�سهم  ج���داً  مم��ت��ازة 

وال�ساعات، وهناك  تعار�ص يف اجلداول  لديهم  الذين  والطالبات 

جمال اآخر ميكن ا�ستثمار الإجازة ال�سيفية فيه يتمثل يف ح�سور 

الدورات التدريبية �سواء كانت دورات درا�سية اأو مهنية اأو لغوية، 

�سوق  ملواجهة  امل�ستقبل  ال�سخ�ص يف  تفيد  ال��دورات  تلك  فجميع 

العمل وملء ال�سرية الذاتية جلعل فر�سة احل�سول على الوظيفة 

اأعلى واأقوى له.

شارك في نقد هذه الصورة 
أو التعليق عليها، وأرسل 

مشاركتك على إيميل صحيفة 
رسالة الجامعة، قبل نهاية دوام 

يوم األربعاء، وسوف يتم نشر 
أجمل تعليق.

RESALAH@KSU.EDU.SA
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برعاية معايل مدير اجلامعة �حتت �شعار »كن �رشيكًا يف ر�ؤية الوطن«

بالسنة  والطالبات  للطالب  التعريفي  البرنامج  انطالق 
المشتركة  األولى 

د. الجريوي: نسبة كبيرة أنهوا البرنامج اإللكتروني في مرحلته األولى »online« بكل نجاح

د. العوض: تم توزيع اليوم الواحد إلى أربع فترات وفي كل فترة تم استقبال ٣٥٠ طالبًا
حتت رعاية معايل مدير اجلامعة 

ال���دك���ت���ور ب������دران ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 

الربنامج  فعاليات  انطلقت  العمر 

التعريفي يف مرحلته الثانية الذي 

تنظمة عمادة ال�شنة الأوىل امل�شرتكة 

ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات امل��ق��ب��ول��ن يف 

اجلامعة لهذا العام حتت �شعار »ُكن 

�شريكًا يف روؤية الوطن«.

فعاليات متنوعة

عميد  �أو���ض��ح  �ملنا�ضبة  وب��ه��ذه 

�لدكتور  �مل�ضرتكة  �لأوىل  �ل�ضنة 

بن عبد�لعزيز �جلريوي  عبد�ملجيد 

بد�ية كل عام  تنظم مع  �لعمادة  �أن 

در��ضي برناجماً تعريفياً ملدة �أ�ضبوع 

للدر��ضة  �ملقبولني  �لطلبة  جلميع 

تعريفهم  بهدف  وذلك  �جلامعة،  يف 

يف  بها  �ملعمول  و�لأنظمة  باللو�ئح 

وتزويدهم  �ل��ع��م��ادة  ويف  �جلامعة 

�لتي  �ملهمة  �لإر�ضادية  باملعلومات 

ي�ضتطيعون من خاللها �لتعرف �إىل 

لهم  م لهم من خدمات، وما  يُقَدّ ما 

و�جبات،  عليهم من  وما  من حقوق 

بالإ�ضافة �إىل ما يت�ضمنه �لربنامج 

متنوعة  و�أن�����ض��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 

�جلامعية  در��ضتهم  يف  ت�ضاعدهم 

وتكفل لهم �لنتظام يف �ملحا�ضر�ت 

منذ �ليوم �لأول من �لعام �لدر��ضي.

»online«

�لأوىل  �ل�����ض��ن��ة  ع��م��ي��د  و�أك������د 

من  جد�  كبرية  ن�ضبة  �أن  �مل�ضرتكة 

�لربنامج  �أن��ه��و�  �ملقبولني  �لطلبة 

مرحلته  يف  �لإل��ك��رتوين  �لتعريفي 

�لأوىل »online« بكل جناح، و�لذي 

ميثاق  على  �لتوقيع  على  ��ضتمل 

وتعبئة  �مل�����ض��رتك��ة،  �لأوىل  �ل�ضنة 

و����ض��ت��م��ارة  �ل�ضحية،  �ل���ض��ت��م��ارة 

�مل���و�ه���ب، و�ل��ت�����ض��ج��ي��ل ب��الأن��دي��ة 

�ل��ط��الب��ي��ة، و�ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ربي��د 

فعاليات  موعد  وحجز  �جلامعي، 

�ل��ربن��ام��ج �ل��ت��ع��ري��ف��ي �ل��ت��ف��اع��ل��ي، 

�مل�ضتوى يف  �ختبار حتديد  و�إج��ر�ء 

�للغة �لإجنليزية.

لقاء تفاعلي

�لطلبة  �أن  �جل��ري��وي  و�أ���ض��اف 

�لربنامج  م��ن  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  يف 

من  يتمكنون  �لتفاعلي  �لتعريفي 

وكذلك  �لتفاعلي،  �للقاء  ح�ضور 

�إ�ضد�ر �لبطاقة �جلامعية، و��ضتالم 

�لبطاقة  و��ضتالم  �لدر��ضية،  �لكتب 

�لبنكية.

4 فرتات
�لربنامج  م��دي��ر  ق��ال  جهته  م��ن 

�لعو�ض  ح�ضام  �لدكتور  �لتعريفي 

�إنه مت توزيع �ليوم �لو�حد �إىل �أربع 

 ٨ �ل�ضاعة  من  تبد�أ  يوميا  ف��رت�ت 

�ضباحا �إىل �ل�ضاعة ٥ ع�ضر� وعلى 

مدى �أ�ضبوع كامل، ويف كل فرتة يتم 

ي�ضمل  كما  طالباً،   ٣٥٠ ��ضتقبال 

�لربنامج �لتعريفي معر�ضاً م�ضاحباً 

ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ع��م��ادة و�أق�����ض��ام��ه��ا 

ووح����د�ت����ه����ا و�ل���ت���ع���ري���ف ك��ذل��ك 

بالعماد�ت �مل�ضاندة يف �جلامعة.

املرحلة الأوىل

يبد�أ �لربنامج �لتعريفي بالربنامج 

ول   ،»online« ويكون  �لإلكرتوين، 

وي�ضتمل  باحل�ضور،  �لطلبة  يُ��ل��زم 

على عدد من �لإجر�ء�ت �لتي يجب 

�لتوقيع  وه��ي  �إلكرتونياً،  تنفيذها 

على ميثاق �ل�ضنة �لأوىل �مل�ضرتكة، 

وت��ع��ب��ئ��ة �ل����ض���ت���م���ارة �ل�����ض��ح��ي��ة، 

و�لت�ضجيل  �مل���و�ه���ب،  و����ض��ت��م��ارة 

�إىل  �إ�ضافة  �لطالبية،  �لأن��دي��ة  يف 

وحجز  �جلامعي،  بالربيد  �لتعريف 

�لتعريفي  �لربنامج  فعاليات  موعد 

�مل�ضتوى  حتديد  و�ختبار  �لتفاعلي، 

هذه  وت��ب��د�أ  �لإجن��ل��ي��زي��ة.  �للغة  يف 

�لت�ضجيل،  من  �لنتهاء  بعد  �ملرحلة 

وت�ضتمر حتى 1440/12/22ه�.

املرحلة الثانية

تبد�أ بالربنامج �لتعريفي �لتفاعلي 

�إىل  باحل�ضور  �لطلبة  يُلزم  �ل��ذي 

 /12  /24 م���ن  ب�����دء�ً  �ل���ع���م���ادة، 

2019م   /8  /25 �ملو�فق  1440ه� 
�ملو�فق  1440ه�   /12  /28 حتى 

29/ 8/ 2019م، وي�ضتمل �لربنامج 
على �أول لقاء يُعقد للطلبة �ملقبولني 

�ل�ضنة  ع��م��ادة  يف  �مل�����ض��وؤول��ني  م��ع 

�لأوىل، و�إ�ضد�ر �لبطاقة �جلامعية، 

�لبنكية  و�لبطاقة  �لكتب  وت�ضلُّم 

�خلا�ضة بهم.

اآلية الت�شجيل

بعد  �لربنامج  يف  �لت�ضجيل  يبد�أ 

�جلامعة،  يف  ر�ضمياً  �لطالب  قبول 

وقد حددت �جلامعة طريقة ل�ضمان 

�لنحو  على  �لربنامج  يف  �لت�ضجيل 

�لتايل:

�جلامعة  موقع  �إىل  �ل��دخ��ول   -

�لتعريفي  �ل��ربن��ام��ج  ث��م  �لر�ضمي، 

�لإلكرتوين.

»�لرقم  �مل�ضتخدم  ��ضم  �إدخال   -

�مل���رور، وهي  ث��م كلمة  �جل��ام��ع��ي«، 

»رقم �لهوية �لوطنية �أو �لإقامة«، ثم 

�لنقر على زر »�لدخول«.

- توقيع �لطالب على ميثاق �ل�ضنة 

يت�ضمن  �ل���ذي  �مل�����ض��رتك��ة،  �لأوىل 

على  �جلامعة،  ولو�ئح  �أنظمة  �تباع 

ويتحمل  �ل��ل��و�ئ��ح،  ب��ه��ذه  يلتزم  �أن 

م�ضوؤولية خمالفتها.

�ل�ضحية،  �ل���ض��ت��م��ارة  تعبئة   -

�إىل �لتعرف على حالة  �لتي تهدف 

�ل�ضحية،  �ل��ط��ال��ب��ة  �أو  �ل��ط��ال��ب، 

و�لتعامل معها، ومتابعتها عند وجود 

حالة �ضحية خا�ضة.

- تعبئة ��ضتمارة �ملو�هب، وتهدف 

�أو  �ل��ط��ال��ب،  ل��دى  م��ا  معرفة  �إىل 

للعمل  ومو�هب  ميول  من  �لطالبة 

على تنميتها.

- �لتعرف على �لربيد �لإلكرتوين 

�جلامعي، �لذي يعد و�ضيلة �لتو��ضل 

و�ل��ع��م��ادة  �لطالبة  ب��ني  �لر�ضمية 

و�جلامعة.

ووق���ت ح�ضور  م��وع��د  ح��ج��ز   -

عمادة  �إىل  �لطالبة  �أو  �ل��ط��ال��ب، 

�ل�����ض��ن��ة ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف �ل��ربن��ام��ج 

�لتعريفي �لتفاعلي.

- حت��دي��د �مل�����ض��ت��وى لإ����ض���د�ر 

�جلدول �لدر��ضي.

الدعم الفني
حددت �جلامعة هذه �خلدمة يف حال و�جه �لطالب، �أو �لطالبة �أي 

م�ضكلة �إلكرتونية، وقد خ�ض�ضت عدد�ً من قنو�ت �لتو��ضل، هي:

»مو�عيد   0118060044 �ل��رق��م:  على  �ملوحد  �لت�ضال  مركز   -

�لتو��ضل من 08:00 �ضباحاً �إىل 10:00 م�ضاًء يومياً ما عد� �جلمعة«.

 08:00 من  �لتو��ضل  »مو�عيد   live chat �ملبا�ضرة  �لدرد�ضة   -

�ضباحاً �إىل 10:00 م�ضاًء يومياً ما عد� �جلمعة«.

e.center@cfy. :لربيد �لإلكرتوين �خلا�ض بعمادة �ل�ضنة �لأوىل� -

ksu.edu.sa
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بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر وخالل �ضهر رم�ضان املبارك

60 طالبا وطالبة ساهموا في خدمة 6500 من زوار 
بيت الله الحرام في موسم العمرة

تحجيج 105 من طالب المنح على نفقة الجامعة

�سعود  امللك  جامعة  فريق  اختتم 

التطوعية  مهامه  التطوعي  للعمل 

مبو�سم العمرة لعام ١٤٤٠هـ  يف احلرم 

مع  بالتعاون  وذلــك  ال�سريف،  املكي 

هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي خالل 

�سهر رم�سان املبارك كاماًل، مب�ساركة 

60 طالب وطالبة لتقدمي اخلدمات 
الإ�سعافية والعالجية للمعتمرين  وزوار 

والذين  امل�سابني،  احلــرام  اهلل  بيت 

فاق عددهم ٦٥٠٠ حالة وفقا لتقارير 

الفريق الطبية. وقد اأكد اأ. عبداملجيد 

العنزي امل�سرف على الربنامج اأنه مت 

مبا�سرة العديد من احلالت تنوعت 

وال�سكر  ال�سغط  اأمــرا�ــض  بــني  مــا 

ــات، ومت تقدمي  ــاب ــس والإ� واجلــــروح 

من  الــالزمــة  الإ�سعافية  اخلــدمــات 

واملتطوعات  الذين  املتطوعني  قبل 

عملوا بكل جد واجتهاد رغم الزدحام 

ال�سديد وتقلبات يف الأحوال اجلوية 

�سهدها  �سديدة  ـــاح  وري امــطــار   من 

احلرم املكي ال�سريف. وقدم العنزي 

�سكره ملعايل مدير اجلامعة الدكتور 

الــداظــم  دعــمــه  على  العمر  بــــدران 

للفريق وحر�سه على تطويره وال�سكر 

مو�سول ل�سعادة عميد �سوؤون الطالب 

توا�سله  على  القرينى  فهد  الدكتور 

وتوجيهاته ودعمه الالحمدود للفريق 

وجلــهــود عــمــادة �ــســوؤون الــطــالب  يف 

تقدمي الربامج النوعية التي تعزز دور 

اجلامعة يف خدمة املجتمع من خالل 

عمل تطوعي.

الأحمر  الــهــالل  هيئة  �سكر  كما 

ممثلة يف اإدارة التطوع على تعاونهم 

للفريق  اللوج�ستي  الــدعــم  وتــقــدمي 

فرتة  خــالل  ال�سعوبات  كــل  وتذليل 

العمل، وال�سكر مو�سول لكل اأع�ساء 

تثلج  اأعــمــالً  الــذيــن قــدمــوا  الفريق 

ال�سدر وتبهج النف�ض ومثلوا جامعاتهم 

ووطنهم خري متثيل نحو حتقيق روؤية 

٢٠٣٠، ل نن�سى موؤ�س�سة فهد املقيل 

رعايتهم  على  ال�سكر  اخلريية  فكل 

البالتينية للربامج.

كما  قائاًل:  حديثه  العنزي   وختم 

�سعود  املــلــك  جامعة  فــريــق  �ــســارك 

احلج  مو�سم  يف  التطوعي  للعمل 

لهذا العام بالتعاون مع هيئة الهالل 

الأحمر ال�سعودي ملو�سم احلج كاماًل، 

اخلدمات  تقدمي  يف  �ساهموا  وقــد 

الإ�سعافية حلجاج بيت اهلل احلرام، 

وقد بلغت اإح�سائيات الفريق للحالت 

التي با�سرها يف جميع مواقعه »احلرم 

 - عرفات   - منى   - ال�سريف  املكي 

مزدلفة« خالل مو�سم احلج ١٤٤٠ هـ 

٤٦٦٣ حالة.

�ـــســـريت جــامــعــة املـــلـــك �ــســعــود 

اإدارة طالب املنح بعمادة  ممثلة يف 

ـــطـــالب بــالــتــعــاون مع  �ـــســـوؤون ال

طالب  لرعاية  اخلــريي  ال�سندوق 

الرحلة  باجلامعة،  الدرا�سية  املنح 

لأداء  التوايل  على  ع�سرة  التا�سعة 

1440هـ  العام  لهذا  احلج  منا�سك 

لــطــالب املــنــح بــاجلــامــعــة ممــن مل 

حيث  الفري�سة،  اأداء  لهم  ي�سبق 

 105 امل�ساركني  الطالب  عدد  بلغ 

اجلن�سيات  مــن  عـــدد  مــن  طـــالب 

ــة وبــدعــم من  ــي ــب الــعــربــيــة والأجــن

الراجحي،  عبدالعزيز  اأبناء  اأوقاف 

واأوقاف والدة ه�سام بن عبدالعزيز 

ــى واأبــنــائــهــا، والــ�ــســنــدوق  ــس ــو� امل

اخلـــــريي لـــرعـــايـــة طــــالب املــنــح 

باجلامعة. الدرا�سية 

الأهداف

حتجيج  على  اجلامعة  حتــر�ــض 

جمموعة  لتحقيق  الطالب  هــوؤلء 

من الأهداف اأبرزها:

لدى  العظيمة  الرغبة  حتقيق   -

طالب املنح يف اأداء فري�سة احلج.

عــــال من  ــوى  ــت ــس مــ� اإيــــجــــاد   -

ال�ـــســـتـــقـــرار الــنــفــ�ــســي لــلــطــالــب 

هــذه  اأداء  خـــالل  مـــن  املــ�ــســتــجــد 

العظيمة. ال�سعرية 

الطالب  بــني  ال�سلة  تعميق   -

�سوؤون  وعمادة  عموماً،  واجلامعة 

خ�سو�ساً  املــنــح  واإدارة  الــطــالب 

بقائه  مــدة  الــطــالــب  يحمل  حيث 

جتاه  كبرياً  امتناناً  البلد  هــذا  يف 

اأدائــه فري�سة  لهم دور يف  كان  من 

احلج.

متقدمة  ــدرجــات  ل الــو�ــســول   -

مــن تــعــزيــز الألـــفـــة بــني الــطــالب 

من  ببع�ض  وتعريفهم  امل�ستجدين 

الكثري  تتطلب  طويلة  رحلة  خالل 

من ال�سرب والتعاون.

تقدمه  مبــا  الــطــالب  تعريف   -

خــدمــات  مــن  الــر�ــســيــدة  حكومتنا 

احلـــرام  اهلل  بــيــت  حلــجــاج  جليلة 

احلرمني  عــمــارة  مــن  حققته  ومــا 

مما  املقد�سة،  وامل�ساعر  ال�سريفني 

ي�ساعد على اأداء املنا�سك يف راحة 

وي�سر وطماأنينة.

مهارات  على  الطالب  تعويد   -

املــجــمــوعــات  واإدارة  الإ�ــــســــراف 

اأ�ساتذتهم  مــن  بتوجيه  ال�سغرية 

امل�سرفني على الرحلة.

الــــطــــالب مبــكــونــات  دمـــــج   -

وتعريفهم  ــعــودي،  ــس ــ� ال املــجــتــمــع 

م�ساركتهم  خـــالل  مـــن  بــثــقــافــتــه 

اإخوتهم ال�سعوديني ال�سفر يف حملة 

حج واحدة.

يف  واجلــــودة  التميز  حتقيق   -

الربامج املقدمة للطالب من خالل 

تتفرد  الذي  النوعي  الربنامج  هذا 

اجلامعات  بقية  عــن  اجلامعة  بــه 

الأخرى.

والــقــدرات  املــواهــب  اكت�ساف   -

غالباً  التي  الطالبية  والإبــداعــات 

مـــا يـــكـــون بــرنــامــج احلــــج حمــاًل 

لكت�سافها.

احلج  بــوفــود  الــطــالب  التقاء   -

الــقــادمــة مــن بــلــدانــهــم، ويف ذلــك 

فــر�ــســة لــلــقــاء اأقـــاربـــهـــم وكــذلــك 

لهم من فر�سة  تعريفهم مبا حتقق 

خــالل  مـــن  احلـــج  لأداء  عــظــيــمــة 

ينتمون  التي  التعليمية  املوؤ�س�سة 

اإليها.

املهام والأدوار

ــح من  ــتــوىل بــعــ�ــض طـــالب املــن ي

خالل الربامج التي تقدمها اجلامعة 

ملوؤ�س�سات  تــابــعــة  اأخــــرى  ــج  ــرام وب

حكومية وممثليات عاملة يف اململكة 

املهام اخلدمية يف  من  بعدد  القيام 

فري�سة احلج، ومن ذلك:

من  القادمة  للوفود  الرتجمة   -

بلدانهم.

موؤ�س�سات  الديني يف  الإر�ساد   -

الطوافة باللغات املختلفة.

- الإمامة يف خميمات احلجيج.

احلجيج  خــدمــة  يف  الــتــطــوع   -

املمثليات  مــع  الــتــعــاون  خــالل  مــن 

ومن  اململكة  يف  العاملة  الأجنبية 

خالل حمالت حجاج الداخل.

التوعية مبنا�سك  امل�ساركة يف   -

يف  اململكة  بجهود  والإ�ــســادة  احلج 

خــدمــة احلــرمــني الــ�ــســريــفــني من 

املختلفة  الإعالمية  املن�سات  خالل 

املختلفة. وبلغاتهم 

امل�شرفون على الرحلة

لعام  احلــج  رحــلــة  على  اأ�ــســرف 

1440هـ كل من اأ. د. فهد بن حمد 
الــطــالب،  ــوؤون  �ــس عميد  القريني 

ال�سهلي  دجــني  بــن  عــبــداهلل  د.  اأ. 

ع�سو هيئة التدري�ض بق�سم الثقافة 

الإ�سالمية، اأ. د. تي�سري بن �سعد اأبو 

بق�سم  التدري�ض  هيئة  ع�سو  حيمد 

اأ. عبدالرحمن  الإ�سالمية،  الثقافة 

بن ظافر العمري مدير اإدارة طالب 

الق�سيبي  اأ. حممد بن �سعد  املنح، 

م�ساعد مدير اإدارة طالب املنح، اأ. 

اأ�سامة بن اإبراهيم الزيدان امل�سرف 

برنامج  رئــيــ�ــض  املــنــح  ـــادي  ن عــلــى 

احلج.
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تجاهل وجبة 
اإلفطار يزيد 
الرغبة باألكل 
على مدار اليوم

تقارير مطمئنة بخصوص مياه 
الشرب المعبأة بالبالستيك

»الرمان« يحارب الشيخوخة ويرفع المناعة ويزيد السعادة
اكت�سب الرمان �سعبية وا�سعة نظراً لكونه غذاء وظيفيا 

ب�سبب حمتواه العايل من املكونات الن�سطة البيولوجية 

وامل�ستخل�سات  الع�سري  وك��ذل��ك  ب��اأك��م��ل��ه��ا،  للثمرة 

حماربة  على  تعمل  عديدة  مكونات  على  حتتوي  التي 

من  الوقاية  اإىل  بالإ�سافة  املناعة  ورف��ع  ال�سيخوخة 

ال�سرطان.

ك�سف الدكتور جمدي بدران، ع�سو اجلمعية امل�سرية 

كم�ساد  تعمل  الرمان  فاكهة  اأن  واملناعة،  للح�سا�سية 

املختلفة  ال�سرطانات  اأن���واع  م��ن  وحت��م��ي  ل���أك�����س��دة، 

على  الرمان  يعمل  كما  الزهامير.  ومر�ض  وال�سيخوخة 

اإىل  بالإ�سافة  املناعة،  ورف��ع  ال��ذاك��رة  على  احل��ف��اظ 

خف�ض الكول�سرتول ال�سار، حيث حتتوي الثمرة الواحدة 

من الرمان على ربع كمية حم�ض الفوليك التي يحتاجها 

الفرد يف اليوم.

كما اأكد ع�سو اجلمعية امل�سرية للح�سا�سية واملناعة 

اأن الرمان من الفواكه الغنية مب�سادات الأك�سدة، وهي 

موجودة حتديداً فى ق�سر الرمان ع�سرة اأ�سعاف ما يف 

ل�ألياف  جيدا  م�سدرا  الرمان  ويعترب  نف�سها،  الثمرة 

من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  الفوليك،  وحم�ض  الغذائية 

الفيتامينات الهامة للج�سم مثل فيتامني »C«، فيتامني 

.»H« فيتامني ،»K«

يحتاجه  م��ا  ثلث  على  يحتوي  ال��رم��ان  اأن  واأو���س��ح 

يف  ي�ساعد  كما  ي��وم��ي��اً.   »C« فيتامني  م��ن  الإن�����س��ان 

ورفع  الأمرا�ض  ملكافحة  مناعية  اأج�سام م�سادة  تكوين 

واملو�س�ت  ال��ك��ولج��ني  تخليق  على  ويعمل  امل��ن��اع��ة، 

فحة ال��ع�����س��ب��ي��ة، وي�������س���اع���د ع��ل��ى  مكا

اللتهابات البكتريية.

:»H« 2( فيتامني
يحتوي الرمان على ن�سبة 

 »H« فيتامني  م��ن  ج��ي��دة 

على  ت�����س��اع��د  وال���ت���ي 

ح��م��اي��ة الأغ�����س��ي��ة 

تتكون  التي  اخللوية 

ع���ادة م��ن ال��ده��ون، 

وي���ع���م���ل ع���ل���ى م��ن��ع 

اأك�����س��دة ال��ده��ون. 

ك���م���ا اأن�������ه ي��ع��ت��رب 

يف  اأ�سا�سيا  ُمكونا 

ت��ك��وي��ن ك���رات ال��دم 

احل���م���راء، وي�����س��اع��د يف 

تو�سيع الأوعية الدموية.

وبخ�سو�ض حم�ض الفوليك وهرمون ال�سعادة؛ حتتوي 

ثمرة واحدة متو�سطة من الرمان على ربع كمية حم�ض 

الفوليك التي يحتاجها الفرد يومياً. كما اأنه يتمتع بفوائد 

مناعية ويعمل على الوقاية من احل�سا�سية، حيث يوؤثر 

نق�ض حم�ض الفوليك يف ج�سم 

الإن�سان بزيادة معدلت اآلم 

ال�سدر، ولذلك يقلل حم�ض 

ال��ف��ول��ي��ك م���ن اأع���را����ض 

ال���رب���و. ك��م��ا ي��زي��د من 

ال�سريوتونني  ه��رم��ون 

هرمون  يعترب  ال���ذي 

والبهجة،  ال�سعادة 

وي���ع���م���ل ح��م�����ض 

ال�����ف�����ول�����ي�����ك 

ع����ل����ى اإن����ت����اج 

ال��ربوت��ي��ن��ات داخ��ل 

اجل�سم وعمليات التمثيل 

من  ل��ستفادة  الغذائي 

الأحما�ض الأمينية.

من  يقلل  الرمان  اأن  بدران  الدكتور جمدي  واأ�ساف 

توابع الإجهاد والتوتر، كما يحتوي الرمان على اأكرث من 

كيميائية  م��واد  وهي  »الفايتو«  مركبات  من  م��ادة   100
من م�سادات الأك�سدة القوية التي حتافظ على �سحة 

على  الرمان  ويحتوي  لل�سرطان،  م�سادة  وتعترب  القلب 

الأك�سدة مقارنة مبعظم  م�ستويات عالية من م�سادات 

ع�سائر الفاكهة الأخرى، وما يعادل 3 اأ�سعاف م�سادات 

الأك�سدة يف ال�ساي الأخ�سر.

كما يعمل الرمان على تقليل اللتهابات ويح�سن عملية 

اله�سم، ويفيد من خ�ل توفريه فيتامينات »B« املعقدة 

للدهون  الغذائي  التمثيل  على  اجل�سم  ت�ساعد  التي 

منها.  الطاقة  واإنتاج  بكفاءة  والكربوهيدرات  والربوتني 

حتريك  على  ت�ساعد  التي  الأل��ي��اف  الرمان  يوفر  كما 

الطعام يف الأمعاء ب�سكل فعال، مما ي�ساعد على اله�سم 

والوقاية من الإم�ساك.

يعمل  الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  �سحة  وبخ�سو�ض 

ع�سري الرمان على بطء عملية ت�سلب ال�سرايني وتراكم 

ع�سري  �سرب  وي�ساعد  ال�سرايني.  يف  الكولي�سرتول 

الرمان يومياً على خف�ض �سغط الدم النقبا�سي.

فوائد  الإف��ط��ار  لوجبة  اأن  امل��ع��روف  م��ن 

اأن  اإل  ال�����س��ح��ة،  ع��ل��ى  وع����دي����دة  ك���ب���رية 

اجل�سم  الإف��ط��ار  ومي��د  يتجاهلونها،  كثريين 

لقيامه  ال�زمة  الغذائية  واملواد  بالفيتامينات 

بالوظائف احليوية. فماذا يحدث عند التخلي 

عن هذه الوجبة الأ�سا�سية؟

ك�سفت درا�سات عديدة ومتنوعة اأن التخلي 

عن وجبة الإفطار يزيد من املخاطر ال�سحية. 

الدم  زيادة �سغط  الأمر  يرتتب عن هذا  كما 

والكول�سرتول وخطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب، 

وفق  ال��وراث��ي،  ال�ستعداد  وج��ود  مع  خا�سة 

جمعية القلب الأمريكية.

 17 ع��ل��ى  فح�ض  ب���اإج���راء  قيامهم  وب��ع��د 

باحثون يف جامعة هوهنهامي  اأو�سح  �سخ�ساً، 

تاأثري  ل��ه  الإف��ط��ار  وجبة  ت��ن��اول  اأن  الأمل��ان��ي��ة 

ال�سحي  التوازن  على  احلفاظ  على  اإيجابي 

للج�سم ومعدل ا�سته�ك ال�سعرات احلرارية.

وعلى الرغم من اأن التخلي عن الإفطار قد 

ينتج عنه حرق اجل�سم للمزيد من الدهون، اإل 

اجل�سم  الوجبة حتمي  هذه  على  املواظبة  اأن 

م�ستوى  ت��وازن  على  وت�ساعد  اللتهابات،  من 

الغلوكوز، وهو الأمر ال�سروري للم�ساعدة على 

الوقاية من الإ�سابة بال�سمنة ومر�ض ال�سكري 

من النوع الثاين.

بنتائج  الإف��ط��ار  وجبة  جتاهل  ي��اأت��ي  وق��د 

مدار  على  الأك��ل  يف  الرغبة  فتزيد  عك�سية، 

اليوم.

اأو�سحت منظمة ال�سحة العاملية اأن جزيئات الب��ستيك املوجودة يف مياه 

ال�سرب ت�سكل خطرا حمدودا على �سحة الإن�سان، حيث اأ�سارت املنظمة 

تطمني  اأج��ل  من  الأبحاث  من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  لها  تقرير  يف 

امل�ستهلكني، بح�سب ما ن�سره موقع »الأمم املتحدة«.

ال�سنابري  اأثارت درا�سات على جزيئات ر�سدت يف مياه  التفا�سيل،  يف 

تبدو  املتاحة  املحدودة  البيانات  اأن  اإل  امل�ستهلكني،  املعباأة خماوف  واملياه 

ال�سحية  املخاطر  الدولية عن  املنظمة  ت�سدره  تقرير  لأول  وفقا  مطمئنة 

املرتبطة بتناول الطعام وال�سراب.

كما اأ�سارت منظمة ال�سحة اأن الدرا�سات املتاحة حاليا عن مدى �سمية 

من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  مو�سحة  حم��دودة،  الب��ستيك  جزيئات 

الدرا�سات حل�سم بع�ض الق�سايا.

اإنه على الرغم من  التقرير قالوا  الذين و�سعوا هذا  اأن اخلرباء  يذكر 

اأ�سواأ الفر�سيات، ويثقون  اأ�سا�ض  اأنهم عملوا على  اإل  اأوجه الق�سور فيه، 

اإذا تغريت  باأن خطر دخول الب��ستيك اإىل مياه ال�سرب �سيظل حمدودا 

بع�ض البيانات.

نصائح وحلول لشوي اللحوم على الفحم
اأثارت اللحوم امل�سوية، على مدار �سنوات، 

جدلً ب�ساأن ما اإذا كانت ت�سبب ال�سرطان، 

ل �سيما يف ظل ت�ساعد املخاوف بخ�سو�ض 

ظهور  ال�سحية يف  الأغذية غري  م�ساهمة 

املر�ض اخلبيث.

عند  اأن���ه  م��ن  التغذية  خ���رباء  وي��ح��ذر 

طهي اللحوم عند درجة حرارة عالية، فاإن 

الأحما�ض الأمينية وال�سكريات والكرياتني 

عنا�سر  وت�سكل  �سارة،  م��واد  اإىل  تتحول 

م�سرطنة.

بح�سب  اأي�سا،  التحذير  هذا  وين�سحب 

وكذلك  املقلية،  ال��ل��ح��وم  على  اخل����رباء، 

اإذ  عالية،  ح���رارة  درج���ات  يف  املطبوخة 

ت�ساهم يف رفع خطر الإ�سابة بال�سرطان.

وي�سري اخلرباء اأن خطر الإ�سابة مبر�ض 

اللحمة  ك��ان��ت  اإذا  يت�ساعف  ال�سرطان 

الكهربائية  ال�����س��واء  اآلت  على  م�سوية 

»�ستاندرد  موقع  ذك��ر  ما  وف��ق  الفحم،  اأو 

ميديا«.

من  الذائبة  الدهون  تت�ساقط  فعندما 

متطايرا  لهبا  حمدثة  ال��ن��ار  على  اللحم 

ودخانا منبعثا، فاإن ذلك يوؤدي اإىل ت�ساعد 

الهيدروكربونات التي تلت�سق باللحوم، مما 

يزيد من خطر الإ�سابة بال�سرطان.

ن�سائح وحلول 

هذه  لتجنب  طريقة  ه��ن��اك  ه��ل  ل��ك��ن، 

الت�سحية  دون  م��ن  تقليلها  اأو  املخاطر 

مبتعة حف�ت ال�سواء، التي عادة ما جتمع 

للمتعة  وقتا  وتعترب  والعائلة  الأ���س��دق��اء 

واملرح؟

يقول خرباء التغذية اإن ذلك اأمر ممكن 

من خ�ل نقع اللحم قبل �سوية، وطهوه يف 

اأثناء  واحلر�ض  منخف�سة،  حرارة  درجات 

بعيدا  والدخان  اللهب  توجيه  على  ال�سوي 

قدر الإمكان، بحيث ل يتخلل اللحم.

ال�سواء  برفع حامل  ين�سح اخلرباء  كما 

وكذلك  باللهب،  اللحم  اح���رتاق  لتجنب 

يوؤدي  التي  اللحم  يف  الدهون  كمية  تقليل 

ذوبانها عادة اإىل الكثري من الدخان ال�سار 

بال�سحة.
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امل��وج��ودة  التطبيقات  كانت  اإذا 

من  الكثري  ت�ستهلك  هاتفك  على 

مبيزة  اال�ستعانة  فيمكنك  وق��ت��ك، 

 Focus Mode الرتكيز«  »و�سع 

يف  غوغل  توفرها  التي  اجل��دي��دة، 

تتيح  اأندرويد، حيث  الت�سغيل  نظام 

تريد  معينة  تطبيقات  حتديد  لك 

جت��ن��ب ا���س��ت��خ��دام��ه��ا خ���ال ف��رتة 

و�ُسممت  موؤقًتا.  وتعطيلها  زمنية 

مل�ساعدتك   Focus Mode ميزة 

االنتباه،  ت�ستيت  دون  الرتكيز  على 

التطبيقات  اإي��ق��اف  ميكنك  حيث 

موؤقًتا،  اإزع��اًج��ا  اأك��ر  جتدها  التي 

وتطبيق  اإن�ستغرام،  في�سبوك،  مثل: 

 – االأخ��ب��ار  اأو  االإل��ك��رتوين،  الربيد 

تلقائًيا عندما  حتى يوقفها جهازك 

»و�سع  ميزة  وتعترب  الرتكيز.  تريد 

الرتكيز« من اأحدث ميزات الرفاهية 

 ،Digital Wellbeing الرقمية 

التي اأطلقتها غوغل العام املا�سي يف 

نظام اأندرويد 9 باي، بهدف تعزيز 

يف  االآن  وتتوافر  امل�ستخدم،  �سحة 

اأندرويد  من  جتريبي  اإ�سدار  اآخ��ر 

.»Android Q« 10
�سبط  مزايا  »اإن  غوغل:  وتقول 

تلك  مثل  التطبيق،  ا�ستخدام  وقت 

املوجودة يف »و�سع الرتكيز« ت�ساعد 

يف  االإف���راط  منع  على  االأ�سخا�ص 

من  الأك���ر  التطبيقات  ا���س��ت��خ��دام 

ال���وق���ت. ومت��ك��ن��ك من  %90 م��ن 

يف  ترغب  التي  التطبيقات  اختيار 

في�سبوك،  م��ث��ل:  م��وؤق��ًت��ا،  اإي��ق��اف��ه��ا 

التطبيقات  واإن�ستغرام، وغريها من 

باالإ�سعارات،  مبقاطعتك  تقوم  التي 

بع�ص  اإب��ق��اء  ��ا  اأي�����سً ول��ك��ن ميكنك 

املرا�سلة مفتوحة حلاالت  تطبيقات 

ال�����ط�����وارئ«. وي��ت��وف��ر االإ����س���دار 

اأن����دروي����د 10 –  ال��ت��ج��ري��ب��ي م���ن 

 Android« با�سم  �سابًقا  املعروف 

اال�سم  عن  غوغل  اإع��ان  قبل   »Q
عليه  احل�سول  وميكن  له  النهائي 

امل��ي��زة  ب��ه��ذه  لا�ستمتاع  وتثبيته 

ا�ستخدام  تقليل  على  ت�ساعد  التي 

التطبيقات وزيادة الرتكيز.
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تحذيرات قوية بشأن اقتراض 
»شاحن الهاتف« من آخرين

داخل  املتنقلني  اأو  امل�سافرين  النا�ص، خ�سو�سا  كثريون من  يواجه 

اإح�سار  ن�سوا  اأو  الذكية  هواتفهم  �سحن  ن�سوا  ممن  الكبرية  امل��دن 

تفرغ  تكاد  عندما  مع�سلة  اآخ��ر،  اأو  ل�سبب  معهم  اأجهزتهم  �سواحن 

بطارية الهاتف.

اإىل اقرتا�ص �ساحن من هذا  ويف هذه احلالة، قد ي�سطر هوؤالء 

ال�سخ�ص اأو ذاك، يف حماولة منهم الإعادة �سحن هواتفهم واال�ستمرار 

يف التوا�سل مع االآخرين، اأو موا�سلة ت�سفح االإنرتنت وو�سائل التوا�سل 

االجتماعي.

اأمرا عاديا  وحتى وقت قريب كان اقرتا�ص ال�ساحن من االآخرين 

بالن�سبة لكثريين، لكن حاليا، ثمة حتذيرات حتوم يف االأجواء حيال 

هذا  االآخ��ري��ن يف  م��ن  ال�ساحن  اق��رتا���ص  اأ�سبح  فقد  االأم���ر،  ه��ذا 

والف�ساء  االإنرتنت  اأمن  خرباء  يحذر  كما  باملخاطر،  حمفوفا  العام 

االإلكرتوين.

فور�ص  اإك�ص  ق�سم  ورئي�ص  العاملي  االإداري  ال�سريك  اإىل  وبالن�سبة 

ريد يف اإدارة اأمن »اآي بي اأم« ت�سارلز هندر�سون هناك اأ�سياء معينة يف 

احلياة ينبغي عدم اقرتا�سها مثل املاب�ص الداخلية، واحلل االأمثل يف 

هذه احلالة التوجه اإىل متجر و�سراء ماب�ص داخلية جديدة، بح�سب 

ما ذكرت جملة فورب�ص.

واأو�سح هندر�سون، الذي يدير فريقا من املت�سللني واملخرتقني اأو 

»الهاكرز« الخرتاق اأنظمة الكمبيوتر اخلا�سة ب�سركته من اأجل ك�سف 

نقاط ال�سعف فيها، اأن هذا االأمر ينطبق متاما على �ساحن الهاتف 

الذكي اأو الكمبيوتر املحمول وغريها من االأجهزة املحمولة.

وياأتي حتذير هندر�سون من مغبة اقرتا�ص ال�ساحن بعد اأن اكت�سف 

بوا�سطتها  ميكن  ال�سحن  كابل  يف  �سارة  برامج  زرع  كيفية  الهاكرز 

اختطاف الهواتف الذكية اأو اأجهزة الكمبيوتر عن بعد.

وقد يلجاأ هندر�سون اإىل خداع العماء لتلقينهم در�سا بعدم الثقة 

لهم  ير�سل  باأن  وذلك  الغرباء،  �سواحن  اأو  ثالث  طرف  من  ب�سواحن 

�سواحن بوا�سطة الربيد »موبوءة« بربجميات وتطبيقات خبيثة ميكنها 

»اختطاف اأجهزتهم«.

لاخرتاق  »دفكون«  موؤمتر  وخال  اأك��ر،  اأو  اأ�سبوعني  نحو  وقبل 

�سيفي  مبع�سكر  اأ�سبه  وه��و  فيغا�ص،  ال���ص  يف  االإل��ك��رتوين  االأم��ن��ي 

للهاكرز، ا�ستعر�ص اأحد املت�سللني، يعرف با�سم »اإم جي«، �ساحن هاتف 

اآيفون معدال.

وبعد ا�ستخدام ال�ساحن املعدل يف �سحن جهاز اآيبود مت ربطه بجهاز 

اخلبيثة  ال��دودة  يقتل  اأن  ي�ستطيع  اإنه  اإم جي  قال  »م��اك«،  كمبيوتر 

وميحي كل دليل على وجودها عن بعد.

ال�سواحن  من  الكثري  يوجد  ال  اإن��ه  هندر�سون  يقول  ذل��ك،  وم��ع 

حتى  كبريا  حقيقيا  تهديدا  ت�سكل  ال  فهي  وبالتايل  حاليا،  امل�سابة 

االآن، لكنها قد تنت�سر قريبا، خ�سو�سا اأن »اختطاف« الهواتف الذكية 

والكمبيوترات ممكن بوا�سطتها.

ويعتقد هندر�سون اأن تطور ال�سواحن املوبوءة قد يكون م�ساألة وقت، 

ال�سحن  حمطات  اأن  اإىل  م�سريا  وا�سع،  نطاق  على  تنت�سر  اأن  قبل 

بوا�سطة ماأخذ »يو اإ�ص بي« يف االأماكن العامة مثل املطارات قد ت�سكل 

التهديد االأكرب.
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جهاز قابل لالرتداء لتحسين الذاكرة

عن   »Humm« �سركة  اأعلنت 

جهاز قابل لارتداء يوفر مل�ستخدمه 

 15 مل��دة  ت��رت��دي��ه  ع�سبيا  حتفيزا 

دقيقة يومًيا لتح�سني ذاكرتك وزيادة 

�سرعة التعلم لديك.

الباحثون  وجد  ال�سركة:  وقالت 

حت�سًنا بن�سبة 20 يف املئة يف حجم 

للم�ساركني  ميكن  التي  املعلومات 

العملية  ذاكرتهم  يف  بها  االحتفاظ 

بامل�ساركني  مقارنًة  �ساعات  لعدة 

الذين مت اإعطاوؤهم العاج البديل.

اأ�سرع  التعليمي  املعدل  كان  كما 

مبقدار 120 مرة من العاج البديل 

15 دقيقة مع  ا�ستمرت  بعد جل�سة 

اجلهاز القابل لارتداء.

وتاأمل »Humm« يف اأن ي�ساعد 

موا�سلة  على  النا�ص  اجلهاز  ه��ذا 

حيث ميكنك  حياتهم،  طوال  التعلم 

على  الع�سبي  التحفيز  جهاز  و�سع 

كهربائياً  حتفيزاً  وي��وف��ر  جبهتك، 

وال��ذي   »tACS« ي�سمى  م��ع��ت��دالً 

جرى التحقيق فيه ملدة 30 عاًما.

تكييف  اإىل  ال�سركة  وع��م��دت 

جديد  ب�سكل  التكنولوجيا  ه��ذه 

وب�سعر  وم���ري���ح،  ال����وزن  خ��ف��ي��ف 

اأي  م��ت��ن��اول  يف  اجل���ه���از  ي��ج��ع��ل 

تقريباً. �سخ�ص 

وب���خ���اف االأج����ه����زة االأخ�����رى 

اأو  ال��ن��وم  اأداء  لتح�سني  امل�سممة 

الريا�سة، والتي قد تكلف ما ي�سل 

بحثي  لنموذج  دوالر  اآالف   10 اإىل 

الإ���س��دار  دوالر   500 اأو  خم���ربي 

 »Humm« جهاز  ف��اإن  امل�ستهلك، 

يتوفر  اال���س��ت��خ��دام  �سهل  اجل��دي��د 

بزهاء 5 دوالرات.

 »Humm« ج��ه��از  وي�ستهدف 

اأعمارهم  تزيد  الذين  االأ�سخا�ص 

اأو  يدر�سون  والذين  عاًما   40 عن 

يقروؤون مواد غري ماألوفة اأو يتعلمون 

مهارات جديدة.

دفعة   »Humm« تقنية  وتوفر 

من  للدماغ  االأمامية  للق�سرة  قوية 

خ���ال اجل��ه��از ال���ذي ي��و���س��ع على 

اجلبهة، بحيث يبعث نب�سة كهربائية 

يف  متتد  بدقة  �سبطها  مت  �سغرية 

جميع اأنحاء الدماغ.

وي�����س��اع��د ذل���ك ع��ل��ى االت�����س��ال 

موؤقًتا وتهيئة اأجزاء اأكر من الدماغ 

مما  اجل��دي��دة،  املعلومات  ملعاجلة 

يح�سن على الفور من ذاكرة العمل، 

حيث يحتفظ الدماغ موؤقًتا باالأرقام 

واالأ���س��م��اء واحل��ق��ائ��ق االأخ����رى – 

وت�ستمر  ال��ت��ع��ل��م،  ع��ل��ى  وال���ق���درة 

ال��ت��اأث��ريات ب��ع��د ذل���ك مل���دة �ساعة 

ون�سف.

لارتداء  القابل  اجلهاز  ويتوفر 

للطلب   »Humm« م��ن  اجل��دي��د 

امل�سبق االآن من خال موقع ال�سركة 

يف  الت�سليم  موعد  مع  الويب،  على 

اأوائل عام 2020.
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ميزة جديدة من غوغل لزيادة التركيز أثناء العمل

»إشعاعات مقلقة« تصدر عن بعض هواتف أبل

اأج��ري��ت  تقنية  جت��رب��ة  ك�سفت 

»اآي��ف��ون«  هواتف  بع�ص  اأن  م��وؤخ��را 

ي�سدر »اإ�سعاعات« مقلقة تزيد عن 

امل�ستوى امل�سموح به، مما دفع هيئة 

االت�ساالت الفيدرالية االأمريكية اإىل 

التحرك والتعهد باإجراء حتقيق.

اأجريت يف  التي  التجربة  وخال 

هاتف  ت�سغيل  مت  معتمد،  خمترب 

كاملة،  ب��ط��اق��ة  وه���و   ،»7 »اآي���ف���ون 

ي�سم  اأن��ب��وب  حت��ت  و�سعه  وج���رى 

�سائا �سفافا يحاكي حركة االأن�سجة 

امل���وج���ودة ل���دى االإن�������س���ان، وب��ع��د 

ن�سبة  قيا�ص  مت  دقيقة،   18 م��رور 

ال�سائل  امت�سها  التي  االإ�سعاعات 

»اآي���ف���ون 7«، وف���ق ما  م��ن ه��ات��ف 

تريبيون«  »�سيكاغو  ك�سفته �سحيفة 

التي مّولت التجربة يف املخترب.

م�ستوى  اأن  ال��ت��ج��رب��ة  ووج����دت 

املن�سوب  يفوق  ال�سائل  يف  االإ�سعاع 

وهو  قانونيا،  به  وامل�سموح  االآم��ن 

ما قد ي�سكل خطرا حمدقا ب�سحة 

االإن�سان. كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن 

ي�ساعف  االإ�سعاعات  هذه  م�ستوى 

الرقم الذي �سرحت به �سركة »اأبل« 

لدى هيئة االت�ساالت الفيدرالية.

االأمريكية  ال�سحيفة  تكتف  ومل 

3 طرازات  فاأخ�سعت   ،»7 ب�»اآيفون 

اأنها  اأي�سا  فتبني  للتجربة،  اأخ��رى 

تتجاوز امل�ستوى امل�سموح به.

ويف رد على التجربة، اأكدت الهيئة 

الفيدرالية لات�ساالت اأنها �ستجري 

اختباراتها اخلا�سة للتحقق من دقة 

نتائج التجربة خال االأ�سهر القليلة 

املقبلة.

تاأخذ هذه  اأنها  الهيئة  واأو�سحت 

لذلك  اجل��د،  على حممل  امل��زاع��م 

حتى  االخ��ت��ب��ارات  »جت��ري  ف�سوف 

االإ���س��ع��اع��ات  مطابقة  م��ن  ت��ت��اأك��د 

للموا�سفات املعمول بها«.

ما  االآن  ح��ت��ى  وا���س��ح��ا  ول��ي�����ص 

مرتفع  مل�ستوى  التعر�ص  ك��ان  اإذا 

من  الإ�سابة  كافيا  االإ�سعاعات  من 

يتعر�ص لها باأمرا�ص مثل ال�سرطان، 

اأو اأي ا�سطرابات �سحية اأخرى.

�سركة  ت��ع��ار���ص  ن��اح��ي��ت��ه��ا،  م��ن 

الك�سف  ج��رى  التي  النتائج  »اأب���ل« 

املخترب  اأن  مو�سحة  موؤخرا،  عنها 

نحو  على  التجربة  اأج���رى  العلمي 

خمتلف مقارنة مبا تقوم به ال�سركة 

االأمريكية.

هواتف  كافة  اأن  »اأب��ل«  واأ�سافت 

اآيفون، مبا يف ذلك جهاز »اآيفون 7« 

كامل  ب�سكل  عليها  الت�سديق  جرى 

الفيدرالية،  االت�����س��االت  هيئة  م��ن 

يباع  التي  البلدان  كافة  عن  ف�سا 

فيها اجلهاز.

اأنها  االأمريكية،  ال�سركة  واأوردت 

مل�ستوى  دق��ي��ق��ة  مب��راج��ع��ة  ق��ام��ت 

التي حتدثت  االأجهزة  الرتددات يف 

نهاية  يف  وت��ب��ني  ال�سحافة،  عنها 

امل��ط��اف اأن��ه��ا حت���رتم امل��وا���س��ف��ات 

املطلوبة ب�سكل �سارم.
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التقنية وعودة  الطالب

د. فهد بن عبداهلل الطياش

بالرهبة  حمفوفة  باجلامعات  وااللتحاق  الت�سجيل  رحلة  كانت 

طلب  يقدم  اأن  الطالب  باإمكان  بات  واالآن  املعلومات،  و�سح  والتعب 

االلتحاق باجلامعة دون احل�سور اإليها واأن ينزل جدوله ومواده ويتابع 

الفعاليات دون عناء احل�سور والوقوف يف الطوابري.

جبارة،  تطويرية  خطوات  ت�سجيل  خاللها  مت  جيلني،  بني  رحلة 

االإن�سان  التقنية خلدمة  ا�ستخدام  بني  �سا�سع  بون  ذلك هناك  ومع 

وتوظيفها فيما ي�سر بالفرد واملجتمع.

نقا�ض �سيطول كثريا وخا�سة مع بدء تطبيق بع�ض اجلامعات تقنية 

امل�سح الب�سري للوجه وتطبيقات التعرف على املر�سود ومتابعته.

والتج�س�ض  اخل�سو�سية  باقتحام  يتعلق  فيما  الكثري  تهم  ق�سية 

وغريها من التطبيقات التي تقود يف الكثري من االأحيان اىل �سوء 

اال�ستخدام.

ولكن ما يهمنا يف جامعاتنا وجمتمعنا جند اأن التقنية يتم تطبيقها 

يف خدمة املواطن والوطن ولذا جند اأن لدينا ح�سوراً يف التناف�ض 

واالإبداع الدويل يف جماالت التقنية وتطبيقاتها االت�سالية.

معظم  على  للتقنية  االت�سالية  التطبيقات  ه��ذه  اأث���رت  وق��د 

�ساحات  من  املزيد  خللق  �سبيل  من  فهل  االأكادميية  التخ�س�سات 

على  اأو  التخ�س�ض  خدمة  زاوي��ة  من  اجلامعة  بني طالب  التناف�ض 

االأقل يف امل�سارات التي تبداأ من ال�سنة االأوىل امل�سرتكة!

اجليل القادم لهذه ال�سنة امل�سرتكة جيل تقني بامتياز وبالتايل قد 

تكون اجلامعة يف تناف�ض مع قدرات الطالب؛ فاإما اأن تفجرها اإبداعا 

اأو تقتلها بريوقراطيا، و�سي�سهد لنا التاريخ اأم علينا.

2200 طالب يف الربنامج التعريفي للأوىل امل�شرتكة

السياحة واآلثار تشارك بمعرض 
»العال واحة العجائب«

اختتام برنامج التدريب الصيفي 
بمختبر »علوم الطالبات«

املنيف،  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  واالآث���ار  ال�سياحة  كلية  عميد  زار 

رئي�ض  �سحله  اأحمد  بن  �سامر  الدكتور  يرافقه  باجلامعة  االآث��ار  م�ستودع 

ق�سم االآثار، وذلك بهدف متابعة واالإ�سراف على اأعمال تغليف ونقل القطع 

االأثرية املكت�سفة يف حمافظة العال من موقعي دادان وقرح، التي وقع عليها 

االختيار للم�ساركة يف معر�ض »العال واحة العجائب يف اجلزيرة العربية« 

والذي �سيقام يف معهد العامل العربي يف باري�ض خالل الفرتة من 9 اأكتوبر 

2019م حتى 19 يناير 2020م والذي تنظمه الهيئة امللكية للعال، و�سوف 
ت�سارك اجلامعة ب� 63 قطعة اأثرية لعر�سها يف باري�ض.

كلية  مبخترب  املقام  ال�سيفي  التدريب  برنامج  اختتام  حفل  موؤخراً  اأقيم 

الدكتورة  الكلية  وكيلة  برعاية  للطالبات،  اجلامعية  باملدينة  املركزي  العلوم 

عبري املدلج، والذي يقام الأول مرة يف الكلية لعدد 19 طالبة من عدد من 

االأق�سام العلمية، وا�ستمر ملدة 3 اأ�سابيع متوا�سلة.

وقد �سم برنامج التدريب ال�سيفي 4 دورات تدريبة متخ�س�سة يف العلوم 

االأ�سا�سية واجلزيئية وهي ا�ستخال�ض املواد الفعالة من النبات، ا�ستخال�ض 

واأخ��ريا  النباتية،  االأن�سجة  م��ن   »RNA و   DNA(«النووية االأح��م��ا���ض 

ا�ستخال�ض الربوتني من االأن�سجة النباتية.

ومت تنظيم الربنامج باإ�سراف 8 باحثات متميزات من ق�سم النبات واالأحياء 

الدقيقة باالإ�سافة لالأ�ستاذة يا�سمني الوا�سل، وبقيادة الدكتورة منى الوهيبي 

اأ�ستاذ ت�سنيف النبات اجلزيئي امل�سارك.

وذكرت الطالبة �ساحلة ال�سبوي اأن فرتة التدريب واإن كانت ق�سرية اإال اأنها 

كانت جتربة ممتعة مليئة باملعلومات املفيدة وتعلمت منها الكثري كما اكت�سبت 

ا�ستمتاعها  مدى  عن  عبداهلل  حنان  الطالبة  واأعربت  املهارات.  من  الكثري 

ر�سيدهن  اإىل  مميزة  اإ�سافة  تعترب  التي  اجلميلة  التجربة  بهذه  وزميالتها 

املعريف وذلك الختالطهن بدكتورات واأ�ستاذات وباحثات يف نف�ض املجال.

اأع����ل����ن����ت ع�����م�����ادة �����س����وؤون 

�سرف  اأن  والت�سجيل  ال��ق��ب��ول 

للطالب  االإعاقة  وبدل  املكافاآت 

بالف�سل  املنتظمني  والطالبات 

لعام  وال�سيفي  الثاين  الدرا�سي 

�سهر  ع���ن  ه����   1440/1439
اأغ�سط�ض  لعام 2019م، قد بداأ 

2019/8/29م،  اخلمي�ض  ي��وم 
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با�سل بن  الدكتور  �سرح بذلك 

�سوؤون  عميد  ال�سدحان  عبداهلل 

القبول والت�سجيل.

مذكرة تفاهم مع كلية »القيادة واألركان« 
بالحرس الوطني

وق���ع���ت ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 

معهد  يف  مم��ث��ل��ة  ���س��ع��ود 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ل��ل��ب��ح��وث 

اال�ست�سارية،  وال��درا���س��ات 

مذكرة تفاهم مع كلية امللك 

ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

باحلر�ض  واالأرك���ان  للقيادة 

الوطني يف جماالت االإر�ساد 

واالإ�سراف البحثي والتعاون 

والبحث  التدري�ض  يف جمال 

العلمي والتدريب.

وم�����ّث�����ل اجل����ام����ع����ة يف 

مدير  معايل  املذكرة  توقيع 

اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب���دران 

ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر، 

ركن  اللواء  الكلية  مّثل  فيما 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ه��ادي بن 

ظافر ال�سهري.

واأك�����د ال���دك���ت���ور ال��ع��م��ر 

�سعود  امللك  جامعة  حر�ض 

الدعم  بتقدمي  واهتمامها 

ال����الزم ل��ك��ل م��ا ي��ع��ني على 

التعليمي  بامل�ستوى  االرتقاء 

طموح  يُحّقق  وما  للمجتمع 

اعتزاز  عن  معرًبا  اجلميع، 

اجلامعة بالتعاون مع العديد 

م���ن امل��وؤ���س�����س��ات امل��دن��ي��ة 

والع�سكرية مبا فيها احلر�ض 

الوطني، وموؤّكدا العمل على 

اجلامعة  اإمكانيات  ت�سخري 

واالهتمام  املجتمع  خلدمة 

ب��ت��ق��دمي امل��ن��ت��ج��ات ب��ج��ودة 

ع��ال��ي��ة ت��ت��واف��ق م���ع اأع��ل��ى 

املعايري العاملية.

جامعة  اأن  معاليه  وب��نّي 

امللك �سعود ترحب بالتعاون 

بن  ع��ب��داهلل  امللك  كلية  م��ع 

واالأركان  للقيادة  عبدالعزيز 

وتقدمي  ال��وط��ن��ي  ب��احل��ر���ض 

كل ما يلزم ل�سمان جناحها، 

م�����س��ي��دا ب����ق����درات ك��ل��ي��ة 

باحلر�ض  واالأرك���ان  القيادة 

الوطني التي ت�سم نخبة من 

الذين  املميزين  االأكادمييني 

العمل  ثرية يف  لهم جت��ارب 

االأكادميي.

من جانبه اأ�ساد قائد كلية 

باحلر�ض  واالأرك���ان  القيادة 

جامعة  حتققه  مبا  الوطني 

اإجن��ازات،  من  �سعود  امللك 

امل��ل��ك  ك��ل��ي��ة  اأن  م��و���س��ًح��ا 

ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

باحلر�ض  واالأرك���ان  للقيادة 

على  ح��ري�����س��ة  ال���وط���ن���ي 

ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة يف 

الكثري من املجاالت.

امل��ل��ك  ك��ل��ي��ة  اأن  وب�����نّي 

واالأرك���ان  للقيادة  ع��ب��داهلل 

ب��احل��ر���ض ال��وط��ن��ي ت��ويل 

اه��ت��م��اًم��ا ك���ب���رًيا ب��ج��ودة 

التعليم، م�سرًيا اإىل اأن لدى 

الكلية خطًطا وبرامج ت�سعى 

لتحقيها مبا ي�سهم يف تطوير 

والتعليم  ع��م��وم��ا  التعليم 

الع�سكري خ�سو�ساً.

بدوره اأو�سح عميد معهد 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ل��ل��ب��ح��وث 

اال�ست�سارية  وال��درا���س��ات 

فايز  ب��ن  �سعيد  ال��دك��ت��ور 

م��ذك��رة  م����ّدة  اأن  ال�����س��ع��ي��د 

تبداأ  �سنوات  ثالث  التفاهم 

م��ن ت��اري��خ ت��وق��ي��ع امل��ذك��رة 

وهي قابلة للتجديد مبوافقة 

اإىل  النظر  الفتا  الطرفني، 

ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  م��ع��ه��د  اأن 

ل���ل���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات 

اهتماًما  يويل  اال�ست�سارية 

التعليمية  املوؤ�س�سات  بدعم 

كافة،  والع�سكرية  واملدنية 

التفاهم  م��ذك��رة  اأن  مبّيناً 

ت���اأت���ي دع���ًم���ا ل��ل��ق��ط��اع��ات 

الع�سكرية يف اململكة.

املعهد  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ي����ح����ر�����ض ع����ل����ى ت��ن��ف��ي��ذ 

عالية  ب��ج��ودة  م�����س��روع��ات��ه 

تتوافق مع تطلعات اجلهات 

يف  ي�سهم  ومب��ا  امل�ستفيدة 

دعم التنمية امل�ستدامة التي 

ت�سهدها اململكة يف املجاالت 

كافة، مقّدًما �سكره وتقديره 

امللك  جامعة  م��دي��ر  مل��ع��ايل 

ال��الحم��دود  لدعمه  �سعود 

ولقائد  كافة  املعهد  الأعمال 

ك��ل��ي��ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن 

عبدالعزيز باحلر�ض الوطني 

لثقته يف املعهد.

ي�ضت�ضيفه معهد العامل العربي يف باري�س

صرف مكافآت 
الطالب والطالبات
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